Toscana Bike Tour
Região: Itália
Destino: Toscana
Duração: 6 dias e 5 noites
Nível da pedalada: desafiador
Preço por pessoa a partir de: US$ 4,895 em
acomodação dupla
Suplemento Single: US$ 950

Região

O coração da Itália: localizada entre a Florença
e Roma.

Explore a encantadora região rural da Itália enquanto pedala por suas colinas e
campos de ciprestes num tour de bicicleta pela Toscana. Visite antigas cidades
etruscas localizadas no alto de colinas cobertas por vinhedos. Descubra fortalezas
medievais e obras-primas da Renascença. Você nunca esquecerá dos aromas que
sentirá durante sua pedalada pelas colinas da região de Crete Sinesi, de sua visita à
cantina particular de Vittorio Innocenti, e da vista noturna da Piazza del Campo.
Saboreie delícias locais como a massa fresca Pici, o queijo pecorino e a bruschetta
feita com vegetais frescos e azeite da região, e experimente os melhores vinhos
Brunello, Super Tuscan, Vinho Nobile e Chianti Clássico.

Dia 1: La Dolce Vida
Seus guias estarão esperando por você na estação de trem de Chiusi e o levarão até
o La Chiusa, nosso primeiro hotel na calma cidade de Montefollonico. Você está na
Italia então nada mais italiano do que começar a viagem com um almoço leve e uma
taça de Prosecco. Depois falaremos sobre o essencial: ajuste da bicicleta e
instruções de segurança. Nossa primeira pedalada nos levará pela tranquila região
rural toscana. Volte no tempo pedalando pelas ruelas de pedra da pequena Petroio
e acene para os locais trabalhando em seus olivais. Parecerá que você está
pedalando dentro de uma pintura. Escolha sua própria aventura optando entre a
pedalada longa ou curta. Aproveite então um coquetel pós-pedalada no pátio
rodeado por uma paisagem estonteante. À noite, passeie pela vila Montefollonico
para uma degustação de vinhos com nosso amigo Vittorio,
Refeições: Almoço leve e jantar
Destinos: Montefollonico, Petroio
Distância pedalada: 23,2 km (Pedalada extra opcional: 32 km)
Hospedagem: La Chiusa



Conhecida por espetaculares paisagens de
colinas, cidades Etruscas, pela cidade medieval
de Siena e como local de surgimento da
Renascença italiana.



Comer: massa artesanal Pici, queijos pecorino,
tomates frescos carne Chianina e Cinghiale
(javali).



Beber: vinhos locais famosos, incluindo
Brunello, Chianti Clássico e Vino Nobile

Destaques

Visita à Pienza: uma maravilha da arquitetura
graças ao Papa Pio II, que encabeçou o projeto
de tornar seu local de nascimento numa cidade
renascentista ideal


Pedalar por belas paisagens naturais, onde
foram gravados os filmes O Paciente Inglês e
Gladiador.



Um tour privativo na cantina de nosso amigo
Vittorio Innocenti, produtor local de vinhos
além de filósofo e dramaturgo.



Aula particular de culinária em Montalcino na
casa do século XV de nossos amigos Domenico
e Lina.

Dia 2: Castelos de Montalcino, Brunello e comida caseira
Comece pedalando pelos pastos e florestas para se reunir com os locais para um
café na tranquila Montisi. Lembre-se de levar sua câmera fotográfica para registrar a
paisagem de Crete Senesi. Admire o panorama pedalando pelo Vale Asso até
Brunello, região vitícola. Até Montalcino temos uma grande subida, cidade no topo
da montanha no coração da região de Brunello, mas o esforço será bem
recompensado assim que fizermos o check-in no nosso próximo hotel, um belíssimo
castelo cinco estrelas. Passe a tarde relaxando na piscina ou então no spa. No
começo da noite partiremos para Montalcino, onde teremos uma aula de culinária
seguida de jantar na casa do século XV de propriedade de nossos amigos Domenico
e Lina.
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Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Montefollonico, Montisi, Torrenieri, Montalcino
Distância pedalada: 50km (Pedalada extra opcional: 76 km)
Hospedagem: Castello di Velona

Dia 3: Circuito Renascentista
Embarque num circuito de bicicleta até a cidade de Pienza. Pararemos na linda igreja
renascentista de San Biagio, que fica nas cercanias de Montepulciano antes de
pedalar – literalmente – num cartão postal: em nossa rota para Montichiello, as
trilhas curvas ladeadas por ciprestes são retratadas em inúmeros cartões postais
locais, e você poderá conferir essas paisagens ao vivo durante nosso passeio. Essa
área, conhecida como Val d’Orcia, é tão bonita que a UNESCO a nomeou como um
dos locais de Patrimônio Mundial. E você poderá aproveitar toda essa paisagem
durante o almoço, num terraço particular em Pienza. Vamos passear também pelas
ruas cuidadosamente projetadas no período da Renascença e experimentar alguns
dos queijos pecorinos locais antes de voltar para nosso hotel.
De volta a Montefollonico, seremos os convidados para um tour privativo na cantina
do nosso amigo Vittorio Innocenti. Lá, provaremos seu tradicional Vino Nobile e Vin
Santo em seu jardim com vista para o Vale de Chiana, e então iremos para o
restaurante ao lado, onde nos espera um verdadeiro banquete no nosso restaurante
favorito.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Montefollonico, Montepulciano, Montichiello, Pienza
Distância Pedalada: 43 km (pedalada extra opcional: 59 km)
Hospedagem: Castello di Velona

Dia 4: Passeando por Crete Senesi
Acorde cedo para encontrar os monges reverenciando o novo dia com o canto
Gregoriano na abadia de Sant’Antimo próxima ao hotel. Comece o dia com uma
pedalada pela região de Brunello antes da inesquecível visita aos afrescos
renascentistas da abadia de Monte Oliveto. Após o almoço piquenique, continue
pedalando pelos campos de trigo dessa bela paisagem natural. Se estiver ansioso
para chegar a Siena, você pode optar por um traslado mais cedo para o hotel ou
continuar pedalando até chegar na icônica Piazza del Campo, com certeza uma
pedalada memorável. A noite é livre para quem quiser explorar a cidade medieval de
Siena e os guias poderão nomear excelentes recomendações para o jantar.

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.

Refeições: Café da manhã e almoço
Destinos: Buonconvento, Monte Oliveto, Ascieno, Siena
Distância pedalada: 45km (pedalada extra opcional: 77km)
Hospedagem: Borgo San Felice ou Le Fontanelle

OBS: Roteiro sujeito à pequenas mudanças.

Hotéis
Dia 5: O coração toscano
Passe por fileiras de oliveiras e ciprestes durante nossa pedalada pelas colinas de
Chianti. Essa região no centro de Florença foi, durante 300 anos, motivo de briga de
Siena por domínio regional, inúmeras aldeias fortificadas e castelos foram
testemunhas desse passado agitado. Mais recentemente os locais transformaram a
guerra em vinho, e esses antigos fortes servem agora de proteção para as cobiçadas
adegas de Chianti Clássico. Passe pedalando por Bossi, San Felice, Brolio e
incontáveis castelos enquanto seguimos por florestas e vinhedos até o nosso
preferido restaurante para almoçar. Pedale pela estrada cênica até o hotel e relaxe
na piscina e celebre essa incrível semana de pedaladas com um jantar de
encerramento.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Castelnuovo, Castagnoli, Brolio

Borgo di Vescine
www.vescine.it
Castello di Velona
www.castellodivelona.it
La Chiusa
www.ristorantelachiusa.it
Le Fontanelle
http://www.hotelfontanelle.com
OBS: hotéis sujeitos à alteração.
Vídeo do Tour
www.duvine.com/Tuscany-Bike-Tour
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Distância da pedalada: 50 km (Pedalada extra opcional: 66 km)
Hospedagem: Borgo San Felice ou Le Fontanelle
Dia 6: Florença
É o nosso último dia, você pode optar por dormir um pouco mais, aproveitar o hotel
e pegar um traslado no final da manhã para Florença ou então fazer uma pedalada
épica por Chianti para um final triunfante na Piazzale Michelangelo em Florença.
Diga adeus ao à belíssima Florença com seu horizonte como pano de fundo
enquanto você se prepara para a sua próxima aventura.
Refeições: Café da manhã/Almoço
Destinos: Panzano, Greve, Florença
Distância pedalada: Pedalada opcional 48km até Florença
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