Maiorca Bike Tour
Região: Europa
Destino: Espanha
Duração: 6 dias e 5 noites
Nível da pedalada: desafiador
Preço por pessoa a partir de: US$ 5,095 em
ocupação dupla
Suplemento Single: US$ 1,300

Região

A maior ilha espanhola do arquipélago das Ilhas
Baleares, no Mar Mediterrâneo.

Ciclistas de todos os níveis podem testar seus limites neste Bike
Tour em belas estradas pavimentadas com vistas deslumbrantes do
mar azul de Maiorca. Suba na Serra de Tramuntana, tombada pela
UNESCO, e experimente a adrenalina de uma descida emocionante.
Passeie pelas estreitas ruas de arenito da antiga província de Deià
e saboreie especialidades frescas de Maiorca, como camarões
suavemente saborizados, capturados pela manhã. Você vai se surpreender com os
vinhos singulares da ilha, produzidos a partir de variedades encontradas apenas aqui,
e você vai se sentir como a realeza em cada um dos nossos hotéis luxuosos como o
excelente Castell Son Claret, exclusivo para a DuVine.

Dia 1: Bem-vindo a Maiorca
Seus guias o encontrarão em um dos hotéis sugeridos para estadia pré tour, e
sairemos para a cidade de Consell. Daqui vamos pedalar pela região de vinícolas de
Mallorca, passando por vinhedos locais e cidades pitorescas. Faremos uma parada
para almoço na praça principal de Pollença, observaremos o final da feira livre antes
de seguir pedalando para nosso magnífico hotel. Desfrute de um tratamento de spa
ou relaxe na piscina a tarde. O jantar desta noite será em um dos restaurantes mais
eminentes de Maiorca, onde os ingredientes locais são a estrela de cada prato.
Refeições: Almoço leve e jantar
Destinos: Consell, Lloseta, Campanet, Pollença
Distância pedalada: 45 km – subida de 345 metros
Hospedagem: Son Brull ou Hotel Cala Sant Vincenç

Dia 2: Baía de Formentor
Com a opção de desafiar-se numa rota épica para o farol de Península de Formentor,
uma das estradas famosas de Maiorca, faremos neste dia uma pedalada até Alcudia,
a capital romana de Maiorca, antes de cruzar a estrada plana a beira-mar até o Port
Pollença. Nossa principal subida do dia nos levará ao Mirador Colomer, onde podemos
apreciar as magníficas vistas das rochas escarpadas e o mar azul cintilante antes de
nos reunir para almoçar no Tolo's, um lugar favorito para ciclistas em Port Pollença. À
noite, deleite-se de um maravilhoso jantar em um dos nossos restaurantes favoritos,
junto com o excelente anfitrião Luis.



Conhecida por: praias ensolaradas, reluzentes
linhas costeiras, a cordilheira de montanhas
Tramuntana, cidadezinhas rústicas, e um
delicioso clima Mediterrâneo.



Comer: azeitonas, sobrassada (linguiça típica),
ensaimada (pão doce), and frit mallorqui (um
prato típico, que combina vegetais e carnes
refogados).



Beber: vinhos brancos, rosé e tintos das únicas
regiões com denominação de origem (AOC) da
ilha: Pla i Llevant e Binissalem.

Destaques

Visita a Port de Pollensa, a pequena cidade
dedicada à música e às artes, frequentada no
passado por Winston Churchill, Agatha Christie
e Peter Ustinov.


Degustação de vinhos na vinícola de Jaume
Mezquida, o primeiro produtor de vinhos
orgânicos de Maiorca.



Passear
de
bicicleta
pelos
talayots
(monumentos de pedra pré-históricos) mais
antigos da região Mediterrânea, criados no
século IX antes de Cristo.



Pedalar pela deslumbrante cordilheira de
montanhas Tramuntana.

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.
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Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Alcudia, Port de Pollensa, Formentor, Pollensa
Distância pedalada: 33 km - subida de 256 metros. Pedalada extra
opcional: 59 km – subida de 345 metros
Hospedagem: Son Brull ou Hotel Cala Sant Vincenç

Dia 3: Pedalada pelas montanhas Tramuntana (Parte Um)
À medida que subimos as singulares Montanhas Tramuntana, você ficará encantado
com o terreno diversificado: desde paisagens lunares rochosas até magníficos
penhascos costeiros que mergulham no mar azul, nosso passeio revela túneis
talhados à mão, lagos ao pé da montanha, florestas sombrias e aldeias de arenito
pitoresco. Suba no Col de Puig Major, o ponto mais alto da semana, onde faremos
uma pausa para contemplar as vistas para o vale antes de iniciarmos para uma
estimulante descida de 14 km em Sóller. Depois do almoço, pegue a van ou vá
pedalando para Deiá, onde fica nosso residência nas próximas duas noites, o fabuloso
La Residencia. À noite, desfrutaremos de um delicioso jantar no restaurante El Olivo.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Montanhas Tramuntana, Sóller, Deia
Distância pedalada: 39 km – subida de 731 metros. Pedalada extra
opcional: 69 km – subida de 1190 metros
Hospedagem: La Residencia

Dia 4: Circuito Fornalutx
Nosso dia começa com uma descida do hotel até Sóller. No início a pedalada será
fácil por dentro da pequena cidade de Fornalutx passando por árvores de frutos
cítricos – como limão, lima e laranja – e azeitonas. Se você quiser aumentar a
dificuldade da pedalada, desafie-se na tortuosa península de Sóller, com isso você
adicionará 5,7% de inclinação em 7 km. Mais tarde, vamos nos reunir na
encantadora vila costeira de Port de Sóller para um delicioso almoço com vista para
a marina antes de subir na van ou pedalar de volta para o hotel. Nesta noite, você
pode ficar livre para escolher o restaurante para jantar.
Refeições: Café da manhã e almoço
Destinos: Sóller, Fornalutx, Port de Sóller
Distância pedalada: 25 km – subida de 380 metros. Pedalada extra
opcional: 67 km – subida de 1272 metros
Hospedagem: La Residencia

Dia 5: Montanha Tramuntana (Parte Dois) em direção a Andratx
No passeio de hoje, você pode optar entre iniciar a pedalada a partir do hotel ou pegar
um curto traslado para a encantadora vila de Valldemossa. Teremos uma pausa para
café e caminharemos pelas ruas desta bonita cidade amada por seus moradores
ilustres, do passado e presente - incluindo o compositor Frederic Chopin, o escritor
Georges Sand, e o ator Michael Douglas. Durante este deslumbrante passeio, vamos
cruzar uma rota entre as montanhas e a costa em um dos trechos mais encantadores
da ilha, o Clássico Tramuntana. Celebraremos este momento em um almoço na
elegante cidade marítima de Port Andratx. Aproveite a tarde para relaxar no exclusivo
Castell Son Claret antes de nosso último jantar juntos no restaurante Olivera, dentro
do hotel.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Valdemossa, Banyalbufar, Estellencs, Port d’Andratx
Distância pedalada: 47 km - subida de 674 metros. Pedalada extra
opcional: 69 km – subida de 1210 metros
Hospedagem: Castell Son Claret



Cafés da manhã diários, todos os almoços,
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
Son Brull Boutique Hotel & Spa
www.sonbrull.com
Hotel Cala Sant Vincenç
http://www.hotelcala.com/
Belmond La Residencia
www.hotel-laresidencia.com
Castell Son Claret
http://castellsonclaret.com/
OBS: hotéis sujeitos à alteração.

Vídeo do Tour
www.duvine.com/Mallorca-Bike-Tour
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Dia 6: Adios a Maiorca
De manhã seus guias o levarão até o aeroporto ou para o seu próximo hotel, caso
você tenha optado por estender sua estada em Palma. Embora seu tour de bicicleta
tenha terminado, há muito mais para explorar neste maravilhoso paraíso costeiro.
Refeições: Café da manhã
VIAGEM TOTAL: 179 km
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