Vale do Loire Bike Tour
Região: França
Destino: Vale do Loire
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

Região central da França cravejada de
châteaux.
Pedale através de uma terra de encantamento, com châteaux reais pontilhando a
região rural em cada curva no Vale do Loire Bike Tour. Passeie por estradas
tranquilas entre acres de terras férteis e pomares. Volte no tempo da Renascença,
na época de reis e rainhas. Explorar o Vale do Loire em uma bicicleta é entrar
diretamente em contato com essa região mágica, em suas gigantescas adegas,
castelos fascinantes e vilarejos medievais. Entregue-se às deliciosas iguarias locais
como o foie gras em Amboise, saboreie produtos vindos diretamente dos jardins do
Château de Villandry e deguste delirantes vinhos em Vouvray. Sentirás como a
própria realeza.

Dia 1: Bem-vindo ao Vale do Loire
Seus guias o encontrarão ou na estação de trem Tours Center ou St Pierre des
Corps e os levarão até o vizinho Chateau Villandry, onde a sua aventura começará.
Brinde a sua chegada com espumante local e um almoço leve. Esse château foi
erguido por volta de 1536 e é último dos grandes palácios renascentista construído
no Vale do Loire. Passeie calmamente por seus labirintos e jardins aromáticos.
Provaremos o sorvete de sabor único inspirado pelos belíssimos jardins antes de
pedalarmos para Montbazon e nossa primeira e luxuosa acomodação. Pedalaremos
tranquilamente ao longo do famosos Rio Loire e entenderemos porque esse local é
considerado o berço da França. Chegaremos em nosso belo hotel escondido nos
bosques próximo ao rio Cher. À noite jantaremos em meio a uma vista
deslumbrante do vale. O jantar será preparado pelo chef do château.
Refeições: almoço leve e jantar
Destinos: Tours, Château de Villandry, Savonnieres, Ballan-Mire, Veigne
Distância pedalada: 31 km (ganho de elevação de 208 metros)
Hospedagem: Domaine de la Tortinière ou Château d’Artigny



Conhecida por: majestosos châteaux, vales
férteis, vinícolas em abundância, pomares e
enormes adegas.



Comer: peixes frescos de água doce,
aspargos, cogumelos selvagens e foie gras.



Beber: seco, semi-doce e vinhos adocicados,
como Vouvray e Montlouis-sur-Loire, feitos a
partir da versátil uva branca Chenin.

Destaques

Pedalar através dos famosos vinhedos de
Vouvray, que oferece uma fabulosa
variedade de vinhos feitos à base de Chenin.
Prove-as e decida você mesmo se prefere
sec, demi-sec, moelleux ou espumante.


Visite o Clos Lucé, onde Da Vinci passou seus
anos finais e onde há réplicas de suas
criações como as máquinas de guerra, alguns
esboços e cartas.



Château de Villandry, um dos últimos
châteaux estilo Renascentista construído no
Vale do Loire, com seus incríveis jardins e
labirintos.



Visite uma fazenda produtora de queijo de
cabra e prove esse saboroso queijo durante
um piquenique gourmet.

Dia 2: Chateau d’Azay-le-Rideau
A pedalada de hoje nos levará para o oeste em direção ao “diamante de Indre”–
Chateau d’Azay-le-Rideau. Esse château relativamente pequeno sobre o rio Indre, é
uma obra-prima da arquitetura do século XVI e Patrimônio Mundial da Unesco.
Desfrute do almoço nessa charmosa cidade antes de continuarmos nossa pedalada
pelos campos ondulados de Touraine e pela estrada com encantadoras casas. À
noite jantaremos em nosso restaurante favorito da cidade.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Monts, Artannes sur Loire, Azay le Rideau, Villaines le Rochers,
Neuil
Distância pedalada: 61 km (ganho de elevação de 524 metros)
Hospedagem: Domaine de la Tortinière ou Château d’Artigny
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Dia 3: De volta a Renaissance em Chenonceau
Pedale pelo lindo caminho até o Château de Chenonceau! Parada para uma
degustação de vinhos educativa e almoço piquenique em nosso produtor preferido
em Chenonceau. Após o almoço revigorante, faremos um tour pelo castelo de
Chenonceau e pelos jardins de Diane de Poitiers e Catherine de Medici. Chenonceau
é morada de uma vasta coleção de mobiliários da época da Renascença, tapeçarias
dos séculos XVI e XVII e objetos de arte. Após a visita, retornaremos às bicicletas e
pedalaremos em direção à nossa próxima acomodação em Amboise. Dê um
mergulho na piscina para se refrescar antes de desfrutarmos do jantar no centro de
Amboise.
Refeições: Café da manhã, almoço piquenique e jantar
Destinos: Cormery, Veigné, Chenonceaux, Amboise
Distância pedalada: 51 km (ganho de elevação de 398 metros)
Hospedagem: Le Clos D’Amboise

Dia 4: A volta de Vouvray
A pedalada de hoje será em meio a colinas e vinhas de uvas Chenin. Pararemos para
um piquenique gourmet nos belíssimos jardins do Chateau de Jallanges. Após o
almoço, faremos um tour pelos vinhedos de Vouvray e desfrute de uma degustação
em nosso produtor favorito em sua incrível adega. À tarde pedalaremos
tranquilamente de volta para Amboise passando pelo rio que corre tranquilamente
e pelos caminhos sombreados por árvores. À noite aproveite o tempo livre para
compras e explorar essa cidade charmosa enquanto escolhe o restaurante no qual
jantará.
Refeições: Café da manhã e almoço piquenique
Destinos: Vouvray, Chançay, Vernou sur Brenne, Amboise
Distância pedalada: 58 km (ganho de elevação de 467 metros)
Hospedagem: Le Clos D’Amboise

Day 5: Amboise através do olhar de Da Vinci
Nossa manhã começará com uma visita informativa e emocionante à casa de
Leonardo da Vinci, Le Clos Lucé. Dizem que ele chegou a esse local com Mona Lisa
embaixo do braço e passou os seus últimos dias de sua vida nessa propriedade
mágica. Deleite-se com um tradicional almoço de crepe em Amboise. Após o
almoço, é hora de subir nas bicicletas e pedalar pelas cidades de Pocé-sur-Cisse e
Limeray, um panorama de terras ricas e férteis. À noite desfrutaremos do último e
inesquecível jantar em nossa elegante propriedade rural com duas estrelas Michelin.
Bon appetite!
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Amboise, Pocé-sur-Cisse, Saint Ouen les Vignes, Mesland, Onzain
Distância pedalada: 24 km (ganho de elevação de 203 metros. Pedalada
extra opcional: 16 km)
Hospedagem: Domaine des Hauts de Loire

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
Domaine de la Tortinière
www.tortiniere.com
Domaine des Hauts de Loire
www.domainehautsloire.com

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 Blois, onde os guias se despedirão de
você na estação de trem.

Le Clos D’Amboise
http://www.leclosdamboise.com
Chateau d’Artigny

Refeições: café da manhã
OBS: hotéis sujeitos a alteração.
Vídeo do Tour
www.duvine.com/Loire-Bike-Tour
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