Bordeaux Bike Tour
Região: França
Destino: Bordeaux
Duração: 6 dias e 5 noites
Nível da pedalada: fácil
Preço por pessoa a partir de: US$ 4,995 em
acomodação dupla
Suplemento Single: US$ 800

Região

A respeitada região vinícola do sudoeste da
França.
Pedale em meio a infinitos acres de vinhedos de Dordogne até Gironde no tour de
bicicleta por Bordeaux. Experimente um Cabernet Sauvignon encorpado em Médoc
ou um Merlot suave e frutado em Pomerol. Aprenda com os mestres de um dos
principais centros produtores de vinho no mundo, degustando suas melhores safras
durante pedaladas por renomadas propriedades vitícolas. Um verdadeiro paraíso
para enófilos, este tour de bicicleta em Bordeaux apresenta rotas pitorescas entre as
videiras, ao longo do rio Dordogne e passa por encantadoras cidades medievais,
como St. Emilion. De noite, se entregue a refeições preparadas para acompanhar as
melhores safras e relaxe em meio aos luxuosos castelos reais.
Dia 1: Bem-vindo à Bordeaux
Seus guias o encontrarão na estação de trem de Bordeaux e os levarão até o seu
primeiro hotel na região vinícola de Graves. Chegada ao hotel Les Sources de
Caudalie onde, após almoço leve, os guias os instruirão sobre as bicicletas e o
itinerário para os próximos dias. Desfrute de uma pedalada tranquila passando por
châteaux e vilas conhecidas internacionalmente. De volta ao hotel após sua primeira
pedalada, vagueie pelos vinhedos do Château Smith Haut Lafite, aproveite a piscina
ou apenas relaxe em seu luxuoso quarto. O jantar no bistrô casual do hotel será tão
divertido e emocionante quanto o restante da semana!
Refeições: almoço leve e jantar
Destinos: Bordeaux, Martilac
Distância pedalada: 16 km
Hospedagem: Les Sources de Caudalie

Dia 2: Cruzando Entre-Deux-Mers até St. Emilion
Após o farto café da manhã, pedale pelos vilarejos e vinhedos de Paysage Bordelais
até as margens do rio Garonne onde o cruzaremos até a região de Entre-Deux-Mers.
Aqui você desfrutará de uma excelente pedalada ao longo das colinas pelas ciclovias
até o Rio Dordogne. Você verá que seu dia valeu a pena quando chegarem até o
hotel Château Grand Barrail no famoso vinhedo nas proximidades do belíssimo
vilarejo de St. Emilion, Patrimônio Mundial da UNESCO. À noite desfrutaremos de
um jantar delicioso no restaurante gastronômico do hotel.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Martilac, Langoiran, St. Emilion
Distância pedalada: 57 km
Hospedagem: Château Grand Barrail



Conhecida por: alguns dos vinhos mais
cobiçados do mundo, paisagens espetaculares
ao longo do rio Dordogne, infinitos acres de
vinhedos e charmosas cidades medievais.



Comer: Foie Gras (fígado de pato ou ganso),
Confit de Canard (pato), trufas negras Périgord,
e terrines (carnes assadas no forno).



Beber: Cabernet Sauvignons densos e
complexos em Médoc, Merlots redondos e
frutados em Pomerol e vinhos brancos doces
em Sauternes.

Destaques

Jantar com o chef Jean-Luc Rocha no
restaurante Cordeillan Bages, que recebeu
duas estrelas do famoso Guia Michelin.


Prove os excelentes vinhos em alguns dos
Châteaux mais cobiçados: Chateau L’Arrivet
Haut Brion, Château Candale, Château
Beausejour Becot, Château Gazin, Château
Pontet Canet, Château Cos d’Estournel,
Château Pedesclaux são alguns dos Chateaux
que poderão ser visitados nesse tour.



Pedalar
por
vinhedos
renomados
mundialmente, incluindo Château Cheval
Blanc, Petrus, Château Mouton Rothschild,
Château Lafite Rothschild, Cos d’Estounel etc.



Visita à cidade de St. Emilion e sua incrível
igreja de pedra de que foi esculpida por
monges beneditinos em uma única rocha,
belas paisagens e pequenas lojas.



Aprenda sobre os grandes vinhos da região
durante uma degustação VIP nas adegas
subterrâneas de St. Emilion.

Dia 3: Conhecendo Pomerol e St. Emilion
Nesta manhã, explore o pitoresco terreno do hotel antes de sairmos para nossa
pedalada pelos maravilhosos campos verdes e vinhedos da região. Passaremos por
algumas das propriedades mais importantes de Pomerol e St. Emilion: Cheval Blanc,
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Château Figeac, Petrus, Angelus entre outras. Após o inesquecível almoço no
impressionante Chateau Candale, voltaremos ao hotel para relaxar. À noite
voltaremos a St. Emilion para uma degustação exclusiva em adega VIP especialmente
para o nosso grupo. Jantar à sua escolha em algum dos excelentes restaurantes de
St. Emilion.
Refeições: café da manhã e almoço
Destinos: Pomerol, Bertin, Montagne e St. Emilion
Distância pedalada: 29 km
Hospedagem: Château Grand Barrail

Dia 4: Cruzando a foz do Gironde
Hoje teremos a opção de pedalar diretamente para o próximo hotel ou fazer parte
do caminho em van. Pela manhã passaremos pelas cidades e vinhedos típicos da
paisagem de Bordeaux pelas margens da foz do Gironde. Entre as pouco conhecidas
regiões vinícolas de Bourg e Blaye, pararemos para almoçar nas cercanias de uma
fortaleza da UNESCO e depois embarcaremos numa balsa para cruzar o Gironde.
Chegando a Médoc, o berço das uvas Cabernet Sauvignon, vamos pedalar até o
luxuoso Cordeillan Bages. À noite, o jantar será numa brasserie da antiga cidade de
Bages, há poucos passos do hotel.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Bourg, Blaye, Lamarque, Beychevelle, Pauillac
Distância pedalada: 39 km
Hospedagem: Château Cordeillan-Bages

Day 5: Circuito por Estèphe
Nossa rota desta manhã nos levará a Saint Estèphe, onde passaremos por algumas
das propriedades mais respeitadas de Bordeaux: Château Mouton Rothschild,
Château Lafite Rothschild, Château Latour entre outros. Dependendo da estação,
visitaremos a região mais famosa e descobrir o porquê desses vinhos serem tão
incríveis. Pedale de volta ao centro de Pauillac para um delicioso almoço no porto. À
tarde, você poderá escolher entre curtir os confortos do hotel ou passear pelo
vilarejo de Bages para ultimas compras de souvenires para levar para casa. À noite
celebraremos com um jantar de despedida especial com o chef Jean-Luc Rocha no
Cordeillan Bages, restaurante que recebeu duas estrelas no Guia Michelin. Bon
appétit!
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Pauillac, St. Estèphe
Distância pedalada: 30km
Hospedagem: Château Cordeillan-Bages

Dia 6: Au Revoir
Depois do café da manhã, aproveite para dar uma última caminhada no terreno do
hotel antes de trasladarmos para a cidade de Bordeaux, onde os guias se despedirão
de você na estação de trem de Bordeaux.
Refeições: café da manhã

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,
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
Les Sources de Caudalie
www.sources-caudalie.com
Château Grand-Barrail
www.grand-barrail.com
Château Cordeillan-Bages
www.cordeillanbages.com
OBS: hotéis sujeitos a alteração.
Vídeo do Tour
www.duvine.com/Bordeaux-Bike-Tour
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