Borgonha Bike Tour
Região: França
Destino: Borgonha
Nível de pedalada: moderado
Duração: 6 dias e 5 noites
Preço por pessoa a partir de: US$ 4,995 em
ocupação dupla
Suplemento single: + US$ 900

Região

A respeitada região vinícola do leste da
França.
Pedale suavemente pelas colinas e caminhos florestais, passando por infindáveis
vinhedos. Explore as terras vinícolas mais conceituados na França, com a tradição
dois milênios de viticultura. Deguste de alguns dos melhores Pinot Noirs e
Chardonnays do mundo. Nosso roteiro traça a saga de vinho em si, a partir de
Beaune até Aloxe-Corton e ao longo da Rota des Grands Crus. Aproveite algumas
degustações em Pommard, Vosne-Romanée, Aloxe-Corton e mais. Encante-se com
as acomodações em Châteaux e jante em excelentes restaurantes, alguns com
estrelas Michelin.

Dia 1: Bem-vindo à Borgonha
Os guias nos encontrarão na estação de trem de Beaune. Alojada entre massivas
muralhas do séc. XIV esta cidade medieval não é somente um centro formidável de
arquitetura Flamenga-Gótica, mas também a capital do vinho de Borgonha. Levante
um brinde à sua chegada com um Crémant de Bourgogne. Nossa primeira pedalada
será um lento passeio cênico pelos vinhedos de Côte de Beaune. Iremos para o sul
até Meursault para ver o velho e belo castelo com seus telhados coloridos,
construído em 1332 e hoje transformado em prefeitura da cidade. Em uma
degustação preliminar na Cave de Pommard desperte seus sentidos e perceba os
crus da região, um robusto Pommard, um elegante Volnay, e um gratificante
Meursault. Pedale de volta à Beaune. Hoje nosso primeiro jantar gourmet nos
aguarda em um restaurante estrelado Michelin no coração de Beaune.
Refeição: Almoço leve e jantar
Destinos: Beaune, Pommard, Volnay, Meursault
Distância pedalada: 20 km (ganho de elevação de 176 metros)
Hospedagem: Hôtel Le Cep

Dia 2: Explorando Hautes-Côtes de Beaune
Partindo de Beaune, pedale por imperturbáveis e pitorescos vilarejos do interior da
França. Prosseguindo pelo caminho, prepare-se para a extraordinária vista das
ruínas do castelo da cidade, do séc. XIII. Serpenteie entre vacas Cherolês e o
château do séc XV, lindamente restaurado, em La Rochepot. Entre espinhaços
calcários pedale até a charmosa Orches. Uma descida tranquila nos levará a Saint
Aubinm onde está localizada uma linda igreja Românica. Delicie-se com nosso
piquenique Gourmet em Chassagne-Montrachet antes de uma deliciosa
degustação de vinhos além de algumas compras de vinhos na cidade. Após pedalar
por Puligny Montrachet, Volnay e Pommard, volte a Beaune para saborear um
vinho e papear com os locais. Hoje à noite é sua e você pode descobrir um dos
excelentes restaurantes para jantar em Beaune.



Conhecida por: famosos vinhos tintos e
brancos de Côtes de Beaune, Côtes de
Nuits, Chablis, Mâcon e outros.
Restaurantes Michelin. Castelos
espalhados pela região rural. Floresta
densa e exuberante. Imponentes abadias
e igrejas góticas e romanescas.



Comer: coq au vin, boeuf bourguignon,
escargot, jambon persillé, foie gras,
linguiça andouillette,o famoso chevre,
époisses, bleu deBresse, e os fabulosos
queijos de Citeaux.



Beber: o espumante Crémant de
Bourgogne, o robusto Pinot Noir Grand
Cru de Aloxe-Corton e Montrachet, os
Chardonnays de Puligny-Montracher e
Chassagne-Montrachet.

Destaques

A degustação de Crémant com o nosso
amigo e produtor local, Greg,
acompanhado por gougères preparados
por sua mãe (folhado de queijo tipo da
Borgonha).


Visita a tonelaria mais famosa do mundo,
Francous Freres em St. Romain, para ver a
produção de barris de carvalho.



Desfrute do queijo Citeaux, fabricado
artesanalmente pelos monges da Abadia
de Citeaux do século XIX.



Ciclismo pela Route de Grands Crus entre
os vinhedos mais conceituados da França.



Jantar no famoso Relais de Loiseau, que
possui três estrelas Michelin.
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Refeições: Café da manhã e Piquenique Gourmet
Destinos: Beaune, St. Romain, Orches, La Rochepot, Saint Aubin,
Chassagne-Montrachet, Puligny- Montrachet, Meurseault, Volnay,
Pommard
Distância pedalada: 43 km (ganho de elevação de 643 metros)
Hospedagem: Hôtel Le Cep

Dia 3: Vinhedos de Côte de Nuits
Tome um café da manhã ao ar livre ao lado da encosta de uma colina de flores
silvestres, antes de começar a pedalada por tranquilas estradas que atravessam
campos dourados com trigo e girassóis e os vinhedos conhecidos por terem sido os
favoritos de Carlos Magno, com uvas Corton-Charlemagne. Siga por Aloxe-Corton e
Comblanchien onde é possível encontrar ruínas de antigas aldeias que mal
sobreviveram à 2ª Guerra Mundial. Pare para uma degustação exclusiva de um dos
melhores produtores de Crémant da Borgonha, Parigot & Richard, antes de chegar
no celebrado vilarejo de Nuits-Saint-Georges. Após um almoço tipo lanche/café,
pedalaremos pelo mais famoso vinhedo do mundo: o Romanée Conti. Após a
pedalada, aprecie alguns vinhos da Borgonha na adega do nosso Château, antes de
mais um elegante e delicioso jantar.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Aloxe-Corton, Nuits-St.-Georges, Vosne-Romanée, Vougeot,
Chambolle Musigny
Distância pedalada: 26 km (ganho de elevação de 150 metros)
Hospedagem: Rôtisserie du Chambertin

Dia 4: A Rota dos Grands Crus
Comece o dia com uma visita na vinícola Clos de Vougeot, onde os Grand Cru
começaram. Este local histórico impressionante vai deixá-lo admirado com a
profundidade histórica de viticultura da Borgonha. A Rota dos Grands Crus, famosa
por abrigar as terras e propriedades vinícolas mais caras do mundoPor colinas
suaves desça para Gevrey-Chambertin onde você pode degustar os poderosos
vinhos tintos da cidade e entender porque eram os favoritos de Napoleão. O
almoço será servido pelo nossa amiga e enóloga Christine Drouhin, com grandes
vinhos locais. Seguiremos pelas cidades de Morey-St.-Denis e Chambolle Musigny
para voltar ao château. Relaxe durante a tarde ou opte por uma pedalada extra
opcional de 30 km para Abbaye de Cîteaux. Esta noite jantamos num dos nossos
restaurantes preferidos da Borgonha.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar.
Destinos: Chamboeuf, Gevrey-Chambertin, Morey-St.-Denis, ChambolleMusigny
Distância pedalada: 30 km (ganho de elevação de 450 metros)
Hospedagem: Rôtisserie du Chambertin

Dia 5: O Canal de Bourgogne
Hoje a pedalaremos pelas colinas de Hautes Cotes de Nuits. Conforme formos
seguindo para o nosso próximo hotel, desfrute do passeio pelo Canal de
Bourgogne. Faremos 20 km fáceis, sem carros por todo o caminho, até o almoço
em Pouilly en Auxois. Deixando o canal para trás, nós adentramos por estradinhas
coração da Borgonha. No caminho, com destino em Saulieu, vamos passar por
florestas encantadoras, belos lagos e castelos no campo. Relaxe no hotel ou
explore as charmosas lojas e mercados da cidade. Hoje à noite vamos celebrar o
nosso último jantar na Borgonha com uma refeição de três estrelas Michelin. Bon
appétit!

O que está incluído

Acomodações em propriedades luxuosas
com as melhores amenidades.


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.



Todos os cafés da manhã, todos os
almoços, quatro jantares gourmet 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, parques e os demais eventos
exclusivos, com convidados especialistas.



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.
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Refeições: Café da manhã, almoço e jantar.
Destinos: Veuvey sur Ouche, Pont d'Ouche, Pouilly en Auxois, Saulieu
Distância pedalada: 45 km (ganho de elevação de 876 metros. Pedalada
opcional: 33 km)
Hospedagem: Relais Bernard Loiseau

Dia 6: Au Revoir
Após o café da manhã, diga adeus à Borgonha como você desejar. Nas últimas
horas em Saulieu você pode querer dar uma última volta pela cidade ou saborear
um café de despedida na praça principal. Seus guias então o levarão à estação
ferroviária de Montbard para aguardar sua partida ao próximo destino.
Refeição: Café da manhã

Hotéis
Hôtel Le Cep
www.hotel-cep-beaune.com
La Rôtisserie du Chambertin
http://www.rotisserie-chambertin.com
Relais Bernard Loiseau
www.bernard-loiseau.com
OBS: hotéis sujeitos à alteração.

Vídeo do Tour
www.duvine.com/Burgundy-Bike-Tour
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