Ilhas Gregas Bike Tour
Região: Grécia
Nível de pedalada 3: moderado - desafiador
Duração: 8 dias e 7 noites
Valor por pessoa a partir de: US$ 6,695 em ocupação
dupla
Suplemento single: US$ 1,000

Navegue pelo Mediterrâneo rumo às intocadas ilhas gregas. Instalado em uma
incrível embarcação turca, o gulet, desfrute de belas enseadas antes de retornar
todas as noites a sua cabine. A antiga história do arquipélago se revelará à medida
que você pedalar pelas estradas costeiras que passam por ruínas invadidas por
flores silvestres, ao longo de crateras vulcânicas queimadas e por entre aldeias
marcadas por tons de branco brilhante e cobalto. Nade no Egeu depois de um dia
de pedalada ou opte por divertir-se com um caiaque ou uma prancha de stand up
paddle. Experimente a culinária mediterrânea no seu mais autêntico: peixe fresco
grelhado no azeite, salada coberta com fatias de feta salteadas de ervas e uma
sobremesa cujas camadas de massa são mantidas juntas com mel caseiro. Preste
homenagem a Dionísio ao saborear os vinhos de Rhodian.
Pré-tour Opcional
Comece em Atenas, o coração da antiga Grécia. Encontraremos você no aeroporto
e o levamos ao hotel. Depois de uma noite de descanso, explore a herança clássica
da cidade em uma caminhada na companhia do nosso guia local. Maravilhe-se com
as colunas surpreendentes do Parthenon e com a antiga Ágora, ladeada por
templos e afloramentos rochosos, depois almoce por conta em um dos
restaurantes da Plaka. Em seguida, embarque em um voo para a ilha de Kos para
conhecer o resto do grupo.
Valor por pessoa a partir de: US$ 650 em ocupação dupla
Acomodação: Electra Palace Athens
Dia 1: Ilha de Kos
Após conhecer os guias no aeroporto de Kos, iremos à marina para que você possa
se instalar a bordo do Princess Karia 2, nosso iate particular. Comece com o pé
direito: brinde a aventura com uma bebida de boas-vindas servida pela equipe de
vela. O primeiro desafio será a descoberta das ilhas Dodecanesas, na cidade de Kos,
local de nascimento de Hipócrates, berço da medicina e da cura. Retorne ao barco
para um jantar ao pôr-do-sol e a primeira noite aproveitada no convés.
Refeição: Jantar
Destino: Kos
Hospedagem: Princess Karia 2
Dia 2: Pserimos e Kalymnos
Desfrute de um café da manhã tranquilo enquanto fazemos uma breve visita a
Turgutreis para processar a papelada marítima, depois navegue até a ilha deserta
de Pserimos e mergulhe nas águas azuis a sua volta. À tarde, lançamos a âncora em
Kalymnos, onde você irá receber e ajustar a sua bicicleta e partir para a Baía de
Emporios. Desafie-se com a subida gradual até o ponto mais alto da ilha. Mergulhe
nas vistas impressionantes do Mar Egeu antes de descer rumo à extremidade norte
da ilha, onde um barco estará à nossa espera. Se refresque com um mergulho

Região

O Dodecaneso, um conjunto de ilhas gregas no
sudeste do mar Egeu, entre Creta e a Turquia.

Conhecido por relíquias e ruínas com influência
bizantina, casas caiadas em branco agrupadas
em falésias vulcânicas e enseadas calmas.

Beber: vinhos inesperados da Grécia e da
Turquia, incluindo Mandilaria, uma variedade
vermelha cultivada na ilha de Rodes.

Comer: mezes mediterrâneos como lula
recheada, moussaka, feta com orégano
aromático e azeitonas, saladas coloridas e
grelhados.

Destaques

Navegue a bordo de um iate turco privado até
cidade neoclássica de Symi, o porto medieval de
Rodes e próximo a ilhas menos conhecidas,
localizadas entre esses pontos.

Descubra marcos da antiguidade com um
impacto duradouro na sociedade moderna, do
Mosteiro de Panormitis à Acrópole do século 4,
em Nisiros.

A gastronomia mediterrânea do chef destaca
vegetais maduros, queijo artesanal, mel local e
frutos do mar frescos.

Experimente um amplo espectro de beleza
natural em um único dia, passeando de bicicleta
até o lábio de um vulcão ativo antes de nadar
no Mar Egeu.

O que está incluído

Acomodações luxuosas em um gulet,
embarcação turca tradicional que conta com
uma equipe de seis pessoas para atender todas
as suas necessidades.

Café-da-manhã diário, todos os almoços e cinco
jantares preparados por um chef privado com
os ingredientes locais frescos do Mediterrâneo.

Acesso ao equipamento de esportes aquáticos
do barco.

Todas as bebidas e lanches nutritivos descritos
no roteiro, além de um bar aberto a bordo.
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revigorante ou saboreie um café grego. Você tem a opção de relaxar em um
cruzeiro panorâmico ou de seguir andando de volta à costa ocidental de Kalymnos.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Pserimos e Kalymnos
Distância pedalada: 28 km (ganho de elevação de 732 metros)
Hospedagem: Princess Karia 2
Dia 3: Kos
Bem cedo retornaremos à Ilha de Kos. Na parte da manhã, ande de bicicleta pela
ilha, de norte a sul, desbravando as colinas centrais, repletas de vilarejos
pitorescos. Pausa em Zia, uma comunidade nas montanhas que conta com a mais
incrível vista para a Ilha de Kalymnos. Lá, faremos um lanche rápido, depois
continuaremos rumo às ruínas do antigo templo da cura, o Asclepion, onde o
Juramento de Hipócrates foi formulado. Retorne ao nível do mar, na margem norte
da ilha, para encontrar nosso barco no porto e desfrutar de um ótimo almoço.
Passe o resto do dia nadando no Mar Egeu ou se perca nas entranhas da Cidade
Velha.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Zia e Kos
Distância pedalada: 35 km (ganho de elevação de 608 metros)
Hospedagem: Princess Karia 2
Dia 4: Nisiros e Symi
Comece o dia com um café da manhã com vista para o mar, a caminho da Ilha de
Nisiros. Uma vez em terra, a subida ao topo de Nisiros oferece vistas infinitas sobre
o Mar Egeu, as ilhas Gregas e o imponente litoral da Turquia. Em Nikia, o vilarejo
localizado no ponto mais alto da ilha, você poderá olhar dentro da boca de um
vulcão ativo. Pararemos na bem-conservada acrópole do século 4, em Mandraki.
Atravessaremos áreas repletas de casas de telhado plano e ruas de pedra-pomes
antes de almoçar em uma taverna amigável. De volta ao barco, é hora de curtir
uma sesta ou provar coquetéis enquanto perseguimos o pôr-do-sol, deslocandonos em direção a Symi. O jantar em um restaurante escondido entre casas
neoclássicas e igrejas do final do século 19 não está incluído.
Refeições: Café da manhã e almoço
Destinos: Nisiros e Symi
Distância pedalada: 42 km (ganho de elevação de 863 metros)
Hospedagem: Princess Karia 2









Vinhos locais cuidadosamente selecionados
com todas as refeições incluídas.
Guias especializados com vasto conhecimento
local.
Bicicleta do tipo Ghost Square Cross 6.
Acompanhamento de uma van auxiliar ao longo
de todas as pedaladas para que você possa
aproveitar suas férias noseu próprio ritmo.
Taxas de entrada para locais históricos, museus
e parques naturais.
Todos os traslados, desde a chegada até a
partida.
Equipamento DuVine de cortesia, incluindo uma
camiseta de ciclismo personalizada, uma
camiseta da DuVine, uma garrafa de água e uma
mochila tipo saco.

Obs.: O roteiro está sujeito a pequenas mudanças.

Não incluído:

Passagens aéreas.

Gorjetas para os guias de bicicleta DuVine e
tripulação de barco.

Um almoço no pré-tour e dois jantares no tour.

Hotéis
Electra Palace Athens
https://www.duvine.com/hotel/electra-palaceathens/
Princess Karia 2
https://www.duvine.com/hotel/princess-karia-2/

Dia 5: Symi e Rhodes
Com os primeiros raios da manhã, pedalaremos de modo ascendente até um cume
panorâmico que se debruça sobre o mar. Aproximando-nos da água mais uma vez,
o passeio termina com a visita a um remoto mosteiro em Panormitis, onde você
poderá conhecer um pouco da vida monástica ortodoxa grega. Você pode escolher
pedalar de volta para a cidade ou fazer o trajeto em uma van. A próxima parada
será em uma enseada isolada, acessível apenas de barco, para um almoço idílico na
embarcação e alguns momentos nadando em águas secretas. Então, iremos à ilha
de Rodes, onde você poderá explorar a cidade e jantar em um dos muitos
restaurantes locais.
Refeições: Café da manhã e almoço
Destinos: Symi e Rhodes
Distância pedalada: 21 km (ganho de elevação de 585 metros)
Hospedagem: Princess Karia 2
Dia 6: Rhodes
Após o café da manhã, iremos andar de bicicleta pela ilha de Rodes a partir da
ponta norte, começando com uma corrida até uma pequena adega grega. Conheça
a proprietária em sua vinha e selecione alguns vinhos para beber mais tarde, com o
almoço. Agora, comece a subida para o Vale da Borboleta, onde uma caminhada
DuVine Cycling + Adventures Co. Brasil – Auroraeco Viagens, representante oficial e exclusiva das viagens DuVine no Brasil.
Tel: (11) 3086-1731 | e-mail: duvine@auroraeco.com.br

mágica revela um oásis cheio de borboletas flutuantes e cachoeiras. Alcance
Psinthos depois de mais alguns metros de pedalada para um almoço bem
merecido. Depois disso, relaxe no resto do caminho que cruza a ilha. Um passeio
alternativo, mais curto, é possível, pegando a van diretamente da vinícola e
seguindo para uma praia deslumbrante nomeada em homenagem ao ator Anthony
Quinn – nosso ancoradouro para a noite.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Rhodes
Distância pedalada: 26 km (ganho de elevação de 152 metros) ou 52 km
(ganho de elevação de 785 metros)
Hospedagem: Princess Karia 2
Dia 7: Lindos, Kolympia e Rhodes
Nosso gulet cruza a extremidade leste de Rhodes e nos deixa em Lindos para um
dia de pedalada no centro da ilha. Passaremos pelas cidades costeiras de Pefki e
Laerma, chegando a Apollona pelas colinas e vales da região. Desça da bike entre as
oliveiras para um almoço gostoso em uma taverna local. Em seguida, a pedalada
pega descidas passando por florestas verdes e lagos escondidos. À noite, haverá
um jantar de despedida muito especial a bordo, seguido de um passeio pelas ruas
medievais de Rhodes.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Rhodes
Distância pedalada: 61 km (ganho de elevação de 914 metros)
Hospedagem: Princess Karia 2
Dia 8: Rhodes
Após o último café da manhã no barco, a tripulação fará a sua despedida. O guia o
levará até o aeroporto de Rhodes para embarque no voo de retorno.
Refeições: Café da manhã
Destinos: Rhodes
Hospedagem: Princess Karia 2

Obs.) É possível requisitar um upgrade de cabine, com custo de US$ 1,000 por
pessoa.
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