Puglia Bike Tour
Região: Itália
Destino: Puglia
Duração: 6 dias e 5 noites
Nível da pedalada: Moderado
Preço por pessoa a partir de: US$ 4,695
em ocupação dupla
Suplemento Single: US$ 750

Pedale por infinitas plantações de oliveiras e magníficos
vinhedos no tour de bicicleta em Puglia. Passeie pelo litoral
intocado, onde se escondem cavernas marítimas
impressionantes. Visite pequenas cidades de pescadores, de
onde os habitantes saem todos os dias para o mar em busca
de uma boa pescaria. Descubra as singulares construções medievais de
formato cônico (Trullo) do Vale Itria. Você se encantará com o labirinto de
ruas cheias de construções caiadas na linda cidade de Locorotondo, com o
azul brilhante do Mar Adriático envolvendo a paisagem, e com uma aula de
culinária particular ministrada pelo nosso chef favorito. Desfrute das
especialidades regionais, que incluem variedades raras de azeitonas, massa
Orecchiette e Salice Salentino – o vigoroso vinho tinto feito em Lecce.
Puglia, na Itália, foi nomeada como um dos melhores destinos de viagem no
mundo em 2014 pela National Geographic. Os lugares listados pela revista
refletem o que há de melhor no turismo mundial de hoje em termos de
autenticidade, riqueza cultural, sustentabilidade e qualidade.
Dia 1: Bem-vindo à Puglia!
Seus guias o encontrarão no aeroporto de Brindisi e seguiremos para a
adorável cidade litorânea de Otranto. Desfrute de um prosecco enquanto
repassamos as questões básicas: ajuste das bicicletas e instruções de
segurança. Sairemos então da região costeira para nossa primeira pedalada,
passando por um verdadeiro mar de oliveiras. Você logo perceberá porque
a Puglia é a maior região produtora de azeitonas da Itália, conforme
pedalamos por seus campos dedicados a oliveiras. Pare numa cantina local
para degustação de vinhos antes de voltarmos a Otranto. À noite, vamos
desfrutar da famosa hospitalidade do sul da Itália durante um belo jantar
Pugliese.
Refeições: Almoço e jantar
Destinos: Otranto, Minervino, Uggiano la Chiesa
Distância pedalada: 20 km
Hospedagem: Masseria Tenuta Centoporte ou Masseria
Montelauro

Dia 2: Cavernas marítimas, Santuários e frutos do mar
Hoje pedalaremos em uma das mais lindas estradas costeiras, com vistas
incríveis de rochedos e baías. Passe por cidades pesqueiras como Porto

Região

O “salto da bota” italiana, localizada
na costa sudeste, entre os mares
Adriático e Iônio.


Conhecida por: brilhantes rochedos
brancos iluminados pelo sol, antigas
cidades pesqueiras, arquitetura
moura, litoral espetacular e águas
termais.



Comer: azeites artesanais, frutos do
mar frescos, queijos mozzarella,
cordeiro e vegetais grelhado e pães
artesanais.



Beber: vinhos brancos leves e
refrescantes e tintos regionais
vigorosos, incluindo Salice Salentino e
Primitivo.

Destaques

Pedalar pela estrada costeira mais
impressionante da Itália até o farol de
Leuca, o ponto mais sudoeste da
península.


Visita a Alberobello, Patrimônio
Mundial da UNESCO, onde o nosso
amigo Mimmo nos mostrará sua
cidade natal e nos receberá para um
delicioso almoço o Trullo da sua
família, construção de pedra em
formas de cone encontrados somente
nessa região.



Degustação de azeite de oliveiras de
mais de 600 anos.



Saboreie um jantar da estrela
Michelin durante sua estada no
coração de Ostuni, cidade localizada
na colina mais romântica de Puglia.

Badisco e Santa Cesarea Terme. Faça uma parada para um almoço com
frutos do mar no restaurante do nosso amigo com vista para o mar de
águas azuis. Depois do almoço, você pode optar por uma pedalada mais
longa até Leuca onde a terra termina em um farol e um santuário o qual
tem atraído peregrinos durante séculos. De Leuca você pode escolher entre
voltar de carro ao hotel ou continuar pedalando, totalizando épicos 100
quilômetros. No fim da tarde, desfrute de uma caminhada pela cidade
histórica de Otranto e depois escolha um lugar de sua preferência para
jantar.
Refeições: Café da manhã e almoço
Destinos: Porto Badisco, Santa Cesarea Terme, Castro, Tricase
Porto, Santa Maria di Leuca
Distância pedalada: 32,5 km (Pedalada extra opcional: 51 km; ou a
pedalada épica de 100 km)
Hospedagem: Masseria Tenuta Centoporte ou Masseria
Montelauro
Dia 3: Locorotondo e Ostuni
Nesta manhã iremos de carro até o belíssimo Vale de Itria para um passeio
e degustação num moinho de azeitonas, onde degustaremos azeites de
olivais de mais de 600 anos. Seguiremos para Locorotondo, a pitoresca
cidade conhecida por seu labirinto de ruas repletas de casas caiadas de
branco, e considerada uma das cidades mais bonitas da Itália. Pare para
almoçar na trattoria de nosso amigo Franco. Em seguida, pedale pelas
colinas e por lindos campos verdes até chegar ao nosso hotel localizado na
histórica cidade de Ostuni. Passe a tarde explorando essa encantadora
cidade e suas ruas históricas antes de deliciar o jantar da estrela Michelin
no nosso hotel spa.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Locorotondo, Itria Valley, Ostuni
Distância pedalada: 32 km
Hospedagem: Relais La Sommità
Dia 4: Mimmo e Masserie
Comece o dia com uma pedalada pelo Vale de Itria passando por pastos e
vinhedos, e pelo local de maior concentração de Trullos da Puglia, no
caminho para Alberobello. Aqui, nosso amigo Mimmo nos levará por um
tour pela cidade e depois nos oferecerá um almoço caseiro no Trullo da sua
família. Depois do almoço, você poderá escolher ir para o hotel em traslado
ou pedalar pelas tranquilas cidades da região, desfrutando da espetacular
paisagem da costa, vista do platô de Itria. Nosso último hotel, já foi uma
propriedade fortificada (ou Masseria), e transformou-se num hotel de luxo
5 estrelas, com uma bela piscina e um maravilhoso spa.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Cisternino, Locorotondo, Alberobello, Savelletri
Distância pedalada: 22 km (Pedalada opcional extra 60 km)
Hospedagem: Masseria San Domenico ou Borgo Egnazia

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 pós-pedaladas 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.

Dia 5: Gastronomia e o Canali
Pedale ao longo da costa, passando pelas antigas ruínas de Egnazia e pelas
singulares cidades pesqueiras de Savelletri e Torre Canne. Saindo da costa
no sentido do interior, vamos explorar as pequeninas estradas (Canali) que
cruzam por infinitas plantações de oliveiras. Faça um esforço nas subidas e
seja recompensado por uma belíssima vista deste cenário colorido: o azul
brilhante do mar Adriático em contraste com os verdes vibrantes e os
suntuosos marrons das oliveiras. Faça uma descida então até a linda
Masseria de nossos amigos Laura e Filippo, onde pararemos o nosso próprio
almoço durante a aula de culinária utilizando ingredientes da época
colhidos na fazenda orgânica da propriedade. À noite celebraremos ao
passeio nesta incrível região com um inesquecível jantar tradicional em
nosso restaurante local favorito.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Savelletri, Torre Canne, ruins of Egnazia, Pezze di Greco
Distância pedalada: 21km (Pedalada extra opcional: 42 km)
Hospedagem: Masseria San Domenico ou Masseria Torre Coccaro

Hotéis
Masseria Tenuta Centoporte
www.tenutacentoporte.it
Masseria Montelauro
www.masseriamontelauro.it
Relais La Sommità
www.lasommita.it
Masseria San Domenico
www.masseriasandomenico.com
Borgo Egnazia
www.borgoegnazia.com

OBS: hotéis sujeitos à alteração
Dia 6: Adeus à Puglia
Depois de um café da manhã na varanda, desfrute de uma caminhada no
terreno do hotel ou dê um mergulho matutino na piscina ladeada por
colunas romanas. Seus guias o levarão de volta a Brindisi, de onde você
partirá para seu próximo destino.
Refeições: Café da manhã

