Eslovênia Bike Tour
Região: Resto da Europa
Destino: Eslovênia
Duração: 6 dias e 5 noites
Nível da pedalada: desafiador
Preço por pessoa a partir de: US$ 4,395 em
acomodação dupla
Suplemento Single: + US$ 550

Região

Nação montanhosa e de florestas viçosas
localizada na Europa Central
Passeie por tranquilas cidades montanhosas e lagos alpinos num tour de bicicleta
pela Eslovênia. Explore florestas densas, e pedale em estradas silenciosas e
sombreadas. Aproveite e vibre com um rafting pelo cristalino Rio Soča. Seja o
primeiro entre seus amigos a descobrir a jóia que é a Eslovênia num passeio de
bicicleta por esta maravilha intocada, com suas admiráveis vistas das montanhas e
seus rios de cor turquesa, que fazem lembrar a Itália, Suiça e Áustria. Pedale pela
terra do vinho em Goriška Brda e prove suas variedades impecáveis, e encontre com
os maravilhosos produtores de queijos de Drežniške Ravne. Hospedagens magníficas
localizadas nas montanhas e nos vinhedos nos esperam para descansar e recarregar
as energias.



Conhecida por: lagos alpinos reluzentes, picos
de montanhas majestosos, densas florestas,
espetaculares vinhedos em colinas, e as
belíssimas costas dos mares Mediterrâneo e
Adriático



Comer: uma agradável mistura das culinárias
austríaca, húngara, mediterrânea e balcânica,
incluindo embutidos locais, Prosciutto, queijos
montanheses, óleo de semente de abóbora e
Prekmurska gibanica (bolo em camadas)

Dia 1: Bem-vindo à Eslovênia
Seus guias o encontrarão em Ljubljana e o levarão até Villa Alice Bled. Depois de um
curto traslado até Bohinjska Bistrica, iremos pedalar por estradas tranquilas e visitar
um produtor local de queijos para um almoço leve. Prove as delícias locais antes do
trajeto até o glacial lago Bohinj: quer dar um mergulho? Suba então por florestas
calmas e passe por um agitado rio montanhês para chegar até a nascente de água
mineral de Aljažev Dom. De volta à Vila Bled, brindaremos à semana por vir com
vinho espumante esloveno. Jantaremos em um dos extraordinários restaurantes do
Lago Bled, onde o chef vai preparar uma refeição maravilhosa, acompanhada dos
melhores vinhos tintos da Eslovênia.



Beber: excelentes Rebulas e Refoscos de Brda,
e excelentes opçõesde varietais internacionais,
como Cabernet Sauvignon e Merlot

Refeições: Almoço leve /Jantar
Destinos: Bohinjska Bistrica, Lago Bohinj, Aljažev Dom, Lago Bled
Distância pedalada: 14 milhas / 23 km (Opções de pedaladas extras)
Hospedagem: Vila Bled

Dia 2: Entorno do Lago Bled e Montanhas
Nessa manhã vamos dar uma volta em torno do Lago Bled antes de seguir a trilha de
bicicleta com vistas fantásticas dos alpes Julianos até Kranjska Gora. Teremos então
duas opções: fazer um tour histórico de van com parada na Igreja do Prisioneiro
Russo e uma curta caminhada pelo desfiladeiro de Vršič, ou subir pedalando o
desfiladeiro de Vršič. Qualquer que seja sua escolha, você vai gostar. Depois do
almoço no restaurante que fica na aldeia das montanhas, desceremos até as
margens do Rio Soča. À noite, jantar à sua escolha em Kobarid.
Refeições: Café da manhã /Almoço
Destinos: Kranjska Gora, Desfiladeiro Vršič , Rio Soča, Kobarid
Distância pedalada: 29 milhas / 47 km
Hospedagem: Hisa Franko ou Dobra Vila Bovec

Destaques

Vinhos pouco conhecidos, porém excelentes e
muito profundos, graças ao clima quente e ao
solo vermelho e argiloso


Um emocionante rafting pelo cristalino Rio
Soča



Desfrutar de uma taça do vinho espumante
esloveno na casa de chá de Franz Ferdinand I



Pedalar ou caminhar pelo desfiladeiro de Vršič,
terminando com um almoço numa aldeia
alpina

O que está incluído

Hospedagens deslumbrantes, luxuosas e de
nível internacional.


Seleção de bicicletas top de linha com bolsa de
guidão, garrafa de água e firma pé opcional.



Briefing diário sobre as rotas, junto com seu
guia.



Mapa detalhado e planilha região.



Cafés da manhã diários, todos os almoços,
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Dia 3: Rafting pelo Rio Soča
Um outro tipo de aventura nos espera hoje: um rafting pelas águas cintilantes do Rio
Soča. Visitaremos então o Museu da Primeira Guerra Mundial de Kobariski para
saber mais sobre a história local. Depois da visita ao museu, iremos até uma
cachoeira escondida. De volta ao hotel Hiša Franco, aproveite a tarde para relaxar
ou dar um passeio pelos charmosos campos e floresta que rodeiam o hotel. A noite,
prepare-se para um banquete com ingredientes cultivados localmente, oferecido no
extraordinário restaurante do Hiša Franco.
Refeições: Café da manhã/Almoço /Jantar
Destinos: Rio Soča, Drežniške Ravne
Distância pedalada: Rafting no Rio Soča
Hospedagem: Hisa Franko ou Dobra Vila Bovec
Dia 4: Na terra dos vinhos de Goriška Brda
Pela manhã faremos um traslado até Livek e exploraremos as trincheiras
remanescentes da Primeira Guerra Mundial. O lindo cenário dá ainda mais ênfase à
essa visita histórica. Pedale ao longo da arborizada cordilheira de montanhas
descendo por estradas suavemente sinuosas até Goriška Brda. Ali desfrutaremos de
um fantástico almoço piquenique preparado por nosso guia, com vistas dos
vinhedos e da Itália ao fundo. Nas colinas Goriška são produzidos alguns dos mais
deliciosos vinhos da Eslovênia, os quais teremos o prazer de experimentar nesta
ocasião. À noite, faça um brinde na elegante sala Champagne do Hotel Gredič antes
da inesquecível refeição no restaurante do hotel.
Refeições: Café da manhã /Almoço /Jantar
Destinos: Livek, Goriška Brda
Distância pedalada:22 milhas / 35 km
Hospedagem: Gredič ou La Subida

Dia 5: Passando a fronteira
Hoje nos encontraremos entre as colinas da Itália. Estradas rurais cruzam as
fronteiras nacionais nessa região, e nós viajaremos de um lado ao outro, degustando
vinhos dos dois lados durante nosso passeio. Conheça alguns dos produtores de
vinhos mais elogiados internacionalmente nos últimos anos. Experimente os sabores
únicos e a estrutura que o solo da Eslovênia confere às uvas Cabernet Sauvignon e
Cabernet Franc, assim como à nativa Refosco. Há muito para saborear e aprender
aqui. Hoje a noite, depois de nossa aventura internacional, celebraremos a semana
de passeios num elegante restaurante com vista para os vinhedos da região de
Collio/Brda, acompanhados da família Klinec.
Refeições: Café da manhã/Almoço /Jantar
Destinos: Goriška Brda
Distância da pedalada: 21 milhas / 34 km
Hospedagem: Gredič ou La Subida
Dia 6: Adeus à Eslovênia
Despeça-se da encantadora Brda nessa manhã como você quiser antes de voltarmos
em traslado para Ljubljana. No caminho, pararemos nas cidades medievais de
Štanjel e Tomaj na região de Karst para uma degustação final dos vinhos tintos
eslovenos. Seus guias se despedirão de você em Ljubljana.
Refeições: Café da manhã

quatro jantares gourmet, coquetéis póspedaladas e snacks nutritivos.


Vinhos locais cuidadosamente selecionados
acompanhando cada deliciosa refeição.



Coquetel Après Velo todo dia.



Guias bilíngues experientes com vasto
conhecimento da região, que fazem de tudo
para atender às suas necessidades.



Carro de apoio que acompanha todo o passeio,
para que você possa aproveitar a viagem no
seu próprio ritmo.



Grupos que não excedem 14 participantes a
cada saída programada.



Degustações de vinhos e aulas de culinária,
conforme descrito no roteiro.



Todos os ingressos para locais históricos,
museus fascinantes e lindos parques naturais.



Todos os traslados, desde a chegada até a
partida.



Gorjetas para carregadores de bagagens e
serviços dos hotéis.



Cortesia DuVine: uma exclusiva camiseta de
ciclista e uma camiseta da DuVine.
OBS: Roteiro sujeito à pequenas mudanças.

Hotéis
Hisa Franko
www.hisafranko.com
Gredič
www.gredic.si
Dobra Vila Bovec
http://www.dobra-vila-bovec.si
La Subida
http://www.lasubida.it
Vila Bled
http://www.bled.si

OBS: Hotéis sujeitos a alteração.
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