Holanda Bike Tour
Região: Holanda
Nível de pedalada: fácil
Duração: 6 dias e 5 noites
Valor por pessoa a partir de: US$ 4,795 em
ocupação dupla
Suplemento single: US$ 650
Datas:

Pedale em meio a um mar de flores e explore a capital da tulipa no mundo,
Keukenhof. Contemple os moinhos de vento icônicos que pontilham a
paisagem enquanto você pedala ao longo dos canais. Desfrute da paz
absoluta de ciclovias sem carros em um país que realmente aprecia e
encoraja o ciclismo. Este passeio de bicicleta na Holanda é uma viagem
através dos tempos em um dos países mais agradáveis do mundo. Delicie-se
com queijo de renome mundial, na cidade de Gouda e deleite-se com a
amargura perfeitamente equilibrada de uma cerveja trapista tradicional.
Descansando durante a noite em hotéis completos com vistas
deslumbrantes, você nunca mais vai querer dizer "Dag” (tchau) para a
Holanda.
Dia 1: Welkom bij Holland!
Seus guias irão recebê-lo na estação de trem de Zwolle onde a aventura
começará. A tarde começa com uma curta pedalada à Elburg para um
bitterballen snack antes de ajustarmos as bicicletas. Nessa cidade cênica
cercada por fortificação do século XIII, você sentirá que voltou no tempo.
Pedale através dos portões da cidade até os campos por ciclovias tranquilas
e estradas em meio a floresta até chegarmos ao nosso primeiro hotel, o Relais
and Chateaux Hotel Het Roode Koper. À noite brindaremos à uma incrível
semana na Holanda e desfrutaremos de elegante jantar no refinado
restaurante do hotel.
Refeições: Almoço e jantar
Destinos: Elburg, Vierhouten
Distância pedalada: 18 km (ganho de elevação de 162 metros)
Hospedagem: Het Roode Koper

Dia 2: À Utrecht
Hoje nós dirigimos ao sudeste para a movimentada cidade de Utrecht.
Embora você possa sentir a tranquilidade que a rodeia hoje, durante a
Segunda Guerra Mundial, as pessoas que viviam nesta área eram conhecidas
por esconder e proteger a população judaica. Nosso cenário muda de belas
vistas de florestas para vastos campos quando pararmos para almoçar em
uma fazenda típica holandesa. Pedale ou pegue a van para o nosso hotel para
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Região

Nação costeira localizada abaixo do nível do
mar do Norte.


Conhecida por: capital mundial da tulipa,
fascinantes moinhos de ventos, herança
antiga do ciclismo, planícies cênicas, rios
longos e sinuosos e um complexo sistema
de diques e canais.



Comer: queijos Gouda e Edam, crepe
holandês, bolo de maçã, Stroopwafels,
linguiças defumadas e
sauerkraut
(chucrute).



Beber: cervejas renomadas mundialmente,
especialmente a tradicional Trapista.

Destaques

Explorar o maior jardim de flores do
mundo, o Keukenhof em Lisse, a capital
mundial da tulipa (em abril e início de
maio)


Desfrutar de uma cerveja trapista
tradicional cuja receita remonta a 1407.



Pedalar pelos emblemáticos moinhos de
vento holandeses.



Visita o chef Artuur em Gouda para uma
degustação de queijos.
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relaxar antes de se juntar à nossa amiga e cozinheira local Yvette hoje à noite
para uma deliciosa refeição em sua mesa.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar.
Destinos: Ermelo, Spakenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht
Distância pedalada: 46 km (ganho de elevação de 150 metros)
Hospedagem: Mother Goose Hotel

Dia 3: Os moinhos de vento
Hoje vamos para o norte ao redor das hidrovias que circundam Utrecht. O
nosso percurso será marcado por inúmeros belos moinhos de vento até
Loosdrecht, que é conhecida por seus belos lagos. Desfrute de um almoço
aqui, antes de continuar o nosso caminho para admirar as diferenças entre
as muitas variedades de moinhos: de moinho Stage a moinho Mound e
muitos outros. No final do dia saberemos reconhecer os diferentes tipos de
moinho. Desfrute de sua noite livre na cidade e caminhe pelo centro para
provar uma cerveja trapista tradicional com seus companheiros de viagem
ou escolha entre os diversos para jantar.
Refeições: Café da manhã e almoço.
Destinos: Utrecht, Maarssenbroek, Loosdrecht
Distância pedalada: 35 km (ganho de elevação de 143 metros)
Hospedagem: Mother Goose Hotel

Dia 4: De Utrecht para Gouda
Pedale por Kasteel de Haar, um dos mais belos castelos na Holanda, no nosso
caminho para a cidade de Gouda, cidade que ficou famosa pelo seu queijo,
cachimbos, e impressionante arquitetura gótica do século XV. Pedale pelos
campos e prove o famoso Gouda enquanto as vacas pastam no campo. Nosso
amigo Artuur, um chef local, nos acolhe em sua casa para um almoço leve
feito para um rei. Depois do almoço vamos para o nosso próximo hotel e
descansar antes de desfrutar de um jantar e uma saborosa degustação das
tradicionais cervejas na Jopen Kerk e Brewery.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Oudewater, Gouda
Distância pedalada: 45 km (ganho de elevação de 154 metros)
Hospedagem: Hotel Duin Kruidberg

Dia 5: Pedal pela costa até Haarlem
Prepare-se para vivenciar um passeio deslumbrante pelo circuito da capital
da tulipa do mundo. Começaremos com uma extraordinária pedalada de 15
km por caminho livre de carros, entre dunas e a costa. Em Lisse vamos
pedalar pelos campos de tulipas e, durante a primavera, visita exclusiva no
famoso Keukenhof Gardens com jardineiro responsável por esse belo lugar.
Seguimos para o norte de volta para Haarlem (homônimo do bairro de Nova
York). Retorno ao hotel para descansar e relaxar antes de desfrutar de uma



Explorar importantes locais históricos da
Segunda Guerra Mundial.

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.
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comemoração com o último jantar em restaurante estrelado Michelin em
Haarlem.
Refeições: Café da manhã, almoço piquenique e jantar
Destinos: Zandvoort, Lisse, Haarlem
Distância pedalada: 63 km (ganho de elevação de 380 metros)
Hospedagem: Hotel Duin Kruidberg
Dia 6: Adeus Holanda!
Hoje diremos "Dag", tchau em holandês, para este belo país após
desfrutarmos do delicioso café da manhã. Seus guias irão levá-lo para o
aeroporto de Amsterdã.

Hotéis
Het Roode Koper
www.roodekoper.nl
Mother Goose Hotel
www.mothergoosehotel.com
Landgoed Duin & Kruidberg Hotel
www.duin-kruidberg.nl
OBS: hotéis sujeitos à alteração.

Refeições: Café da manhã
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