Piemonte Bike Tour
Região: Itália
Destino: Piemonte
Duração: 6 dias e 5 noites
Nível de pedalada: desafiador
Preço por pessoa a partir de: US$ 4,795 em
acomodação dupla
Suplemento Single: US$ 850

Região

Região norte da Itália, localizado entre Nice e
Milão.
Pedale por estradas tranquilas e estreitas que serpenteiam algumas das mais belas
paisagens da Itália. Saboreie os três mais famosos vinhos da região: Barolo, Barbera
e Barbaresco. Suba as colinas de Langhe cobertas por videiras rodeadas pelos
Alpes. Durma em propriedades luxuosas, desfrute dos melhores spas e piscinas do
mundo após as pedaladas. Você jamais esquecerá o panorama das vinícolas de
Dolcetto e Moscato, o agradável almoço no restaurante “secreto” dos nossos
amigos Gianni e Mina ou a amável acolhida da família do Guido em sua casa de
fazenda. Nenhuma viagem de pedalada em Piemonte está completa sem a
experiência inesquecível da culinária de onde veio o movimento Slow Food.
Dia 1: Explorando o Monferrato
Benvindo a Piemonte! Após o encontro na estação ferroviária de Voghera, nossos
guias vão transferi-lo para o belíssimo La Villa Hotel onde brindaremos à sua
chegada com um tradicional espumante Piemontês e um almoço leve sob uyma
pérgola. Depois de se familiarizar com a bicicleta, os guias os orientarão sobre
segurança e sobre a rota do dia. A primeira pedalada será pelos cumes cobertos
de vinha e as cidades de Quaranti e Mombaruzzo. Opte pela pedalada extra ou
retorne ao hotel para uma taça de vinho à beira da piscina. À noite seremos
introduzidos a culinária renovada de Piemonte com um jantar preparado pelo
aclamado chefe do hotel.
Refeições: almoço leve e jantar
Destinos: Gianola, Quaranti, Mombaruzzo
Distância pedalada: 28 km (pedalada extra opcional: 48 km)
Hospedagem: Cascina Marcantonio

Dia 2: Castelos e Cascine
Sairemos pedalando do hotel e iremos em direção leste passando pelo rio Bormida
a através das planícies antes de irmos em direção aos pés dos Apeninos. Aqui,
todas as colinas possuem um castelo medieval, incluindo o castelo de Morsasco, o
qual onde nosso amigo Aldo mora. Pararemos para um piquenique e a
oportunidade de conhecermos como é viver em um castelo. Após o almoço, uma
pedalada curta nos levará à cidade spa de Acqui Terme. Explore as ruas de pedra e
conheça com os seus guias a melhor gelateria ou opte por uma pedalada extra de
volta ao hotel. Termine esse dia com um jantar intimista na cascina (casa de
fazenda no dialeto local) do nosso amigo Guido, onde curtiremos a acolhedora
hospitalidade de sua família em meio aos vinhedos da propriedade.
Refeições: café da manhã, almoço estilo piquenique e jantar
Destinos: Sezzadio, Trisobbo, Morsasco, Acqui Terme
Distância pedalada: 50 km (pedalada extra opcional: 69 km)
Hospedagem: Relais San Maurizio Luxury Spa Resort



Conhecida por: vinhas das colinas Langhe,
festival de trufas brancas de Alba, berço do
Movimento Slow Food, vinhedos dos Barolos e
Barbarescos.



Comer: massa caseira Plin, trufas brancas,
risoto, Bagna Cauda, Cardi ala Bagna Cauda.



Beber: densos vinhos Barolos, Barbera e
Barbaresco.

Destaques

As famosas colinas de Langhe com vinhedos
esparramados por entre as graciosas cidades
medievais: também um paraíso para pedalar e
antigo campo de treinamento do legendário
ciclista Fausto Coppi.


Jantar tradicional na casa dos pais de nosso guia
Guido, localizado em meio a um vinhedo
próximo a Acqui. Uma autentica experiência
piemontesa, além da excelente refeição.



Conhecer La Morra, vilarejo famoso por seus
vinhos.



Degustação privativa de Barolo com nosso
produtor local favorito.

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.

Dia 3: Pelas colinas de Langhe
Hoje você vai circular pelas famosas colinas Langhe, uma paisagem cheia de
videiras, trufas e graciosas cidades medievais como Montabone e Rocchetta
Palafea, com panoramas deslumbrantes destas áreas antigas. Almoçaremos com
Gianni e Mina, no seu reputado ristorante, embora fora do caminho mais
conhecido, antes de chegarmos ao Monastério de San Maurizio, convertido em
luxuosa propriedade Relais & Chateaux. Você está prestes a ter uma estadia
inesquecível, pois terá vistas insuperáveis dos vinhedos Dolcetto e Moscato,
terrenos delicadamente mantidos. Esta noite jantaremos no nosso restaurante
local preferido onde o jovem chef Fabrizio nos surpreenderá com a sua
interpretação da culinária típica de Piemonte.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Colinas Langhe, Montabone, Rocchetta Palafea
Distância pedalada: 50 km (pedalada extra opcional: 35 km)
Hospedagem: Relais San Maurizio Luxury Spa Resort

Dia 4: Passeio Barbaresco
Hoje o dia será de mágica, entre os famosos vinhedos, campos de avelãs e florestas
de carvalho. Estamos adentrando o reino de nascimento do movimento Slow Food,
enquanto seguimos em direção de Barbaresco, um pequeno vilarejo com um grande
nome graças aos seus vinhos mundialmente aclamados. Pedale pelos vinhedos ao
longo do cume principal das colinas Langhe. Saboreie um delicioso tajarin na trattoria
do Massimo antes de continuar a pedalada até o vilarejo medieval de Monforte e
depois até o nosso último hotel, Villa Beccaris. Esta noite visitaremos nosso amigo,
produtor local de vinhos, para uma degustação de seus melhores Barberas, Dolcettos
e Barolos.
Refeições: café da manhã e almoço
Destinos: Barbaresco, Colinas Langhe, Monforte d’Alba
Distância pedalada: 50 km
Hospedagem: Hotel Villa Beccaris

Dia 5: A volta Barolo
Pedale em direção aos vinhedos do castelo de Grinzane Cavour, casa histórica de
Camillo Cavour, pirmeiro a ocupar o cargo de Primeiro Ministro da Itália. Saboreie um
cappuccino e absorva um pouco de história antes de iniciar a subida para a vila
renomada mundialmente de La Morra. Acompanhe os guias até a uma osteria local
para o almoço enriquecido com Barolos locais, é claro. Pedalando de volta em direção
a Monforte, passaremos pelo vilarejo de Barolo e por algumas das áreas mais
prestigiadas de vinhedos Cru. Mais tarde, uma curta caminhada pelas ruas de pedras
de Monforte o levará para um delicioso jantar de despedida. A combinação de
fantástica de comida e vinho de classe mundial propicia um gran finale para uma
semana perfeita.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Grizane Cavour, La Morra, Monforte
Distância pedalada: 31 km (pedalada extra opcional: 53.5 km)
Hospedagem: Hotel Villa Beccaris

Dia 6: Asti
Desafie-se com uma pedalada matutina ou então dê uma última volta pela cidade de
Monforte. Delicie-se com o seu último café da manhã na limonaia. Seus guias os
transferirão para a estação ferroviária de Asti para você seguir para o seu próximo
destino.
Refeições: café da manhã



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 a pequenas mudanças.

Hotéis
Cascina Marcantonio
http://www.cascinamarcantonio.it
Relais San Maurizio Luxury Spa Resort
www.relaissanmaurizio.it
Hotel Villa Beccaris
www.villabeccaris.it
OBS: hotéis sujeitos a alteração.

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

