À descoberta do Vale de Loire em Bicicleta
9 dias de viagem, com 7 dias a pedalar no vale do Loire perfazendo um total de 258km. Acompanhamento do tour leader Luis
Pegado.

DESTINO
França.

Descrição

TIPO
Bicicleta, Tour Leader, .

Este maravilhoso passeio de bicicleta ao longo do último rio selvagem na Europa permite que
descubra os castelos de Chambord, Chenonceaux, Blois e Amboise. Passeie através das suas vinhas
bem conhecidas (como Chinon, Vouvray, Montlouis e Saumur Champigny) e aldeias encantadoras que
irão lembrá-lo de que está no «Jardim da França».
Listado no património mundial da UNESCO, o Vale do Loire é considerado o destino perfeito para
desfrutar de uma mistura entre o ciclismo e a exploração da natureza, da história e da gastronomia
francesa.

DURAÇÃO
9 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Paris ou Tours. Ida para Blois

Alojamento
-

Refeições
-

2

Blois - Charmbord - Blois

Hotel

P-J

3

Blois - Amboise

Hotel

P-J

4

Passeio até Chenonceaux

Hotel

P-J

5

Amboise - Tours

Hotel

P-J

6

Tours - Azay-le-Rideau

Hotel

P-J

7

Azay-le-Rideau - Chinon

Hotel

P-J

8

Chinon - Saumur

Hotel

P

9

Transfere de Saumur para Paris ou Tours e voo de regresso à cidade de
origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Paris ou Tours. Ida para Blois
Chegada a Paris e transfere de comboio para Blois (por conta do viajante).
Chegada a Blois e ida para o hotel, check-in e tempo livre.
2: Blois - Charmbord - Blois
Pela manhã saímos do alojamento e já de bicicleta, passeamos pelas ruas pavimentadas de Blois marcadas com escadas e o castelo.
Seguimos para Chambord, pelo passeio ao longo das margens do rio Loire, antes de atravessar a Floresta do Domaine de
Chambord, onde é essencial fazermos uma paragens para visitar o mais famoso e majestoso castelo do Vale do Loire: o Château
de Chambord!
Percurso em bicicleta: cerca de 40 km.

3: Blois - Amboise
Seguimos na ciclovia do Loire, através de pequenas e pitorescas aldeias até o castelo de Chaumont sur Loire, antes de chegar à
cidade de Amboise e ao seu castelo real.
A capela do castelo abrange o túmulo de Leonardo Da Vinci, e no caminho, mais adiante, poderemos ver a última residência deste
génio: The Clos Lucé Manor House.
Percurso em bicicleta: cerca de 39 km.
4: Passeio até Chenonceaux
Hoje desfrutamos de um percurso pela campo até ao famoso castelo de Chenonceau, que atravessa o rio Cher e que foi cenário de
uma rivalidade famosa na história da França: a de Diane de Poitiers e Catherine de Medici.
Percurso em bicicleta: cerca de 43 km.
5: Amboise - Tours
Hoje atravessamos as vinhas de Montlouis e pelo caminho iremos descobrir as inúmeras adegas que produzem os famosos vinhos
brancos e espumantes da região.
Ao chegar á cidade de Tours iremos descobrir o seu bairro antigo com casas típicas.
Percurso em bicicleta: cerca de 24km ou 32km.
6: Tours - Azay-le-Rideau
Saimos em direcção a Villandry onde veremos os seus famosos Jardins de estilo francês, projetados em terraços, o castelo de
Saché e a casa do famoso escritor Honoré de Balzac.
Seguimos para Azay-le-Rideau onde poderemos apreciar o seu castelo renascentista.
Percurso em bicicleta: cerca de 41 km
7: Azay-le-Rideau - Chinon
Partida para Langeais com o seu castelo do século 15 construído como uma fortaleza. Em seguida, siguimos em direção ao castelo
de Ussé, cujas inumeras torres, pináculos e janelas inspiraram Perrault a escrever o seu famoso conto de fadas «a bela
adormecida».
Ficamso pela bela cidade medieval de Chinon, instalada no rio Vienne e famosa pelo seu vinho tinto.
Percurso em bicicleta: cerca de 35 km
8: Chinon - Saumur
Antes de deixar Chinon, poderemos visitar uma das inúmeras adegas onde o famoso vinho tinto desta região, está amadurecido.
Em seguida, continuamos em direção à abadia de Fontevraud, um dos maiores complexos monásticos remanescentes da Europa,
onde se encontram os túmulos dos reis de Plantagenet.
Continuamos para a adorável cidade de Saumur, onde pernoitamos.
Percurso em bicicleta: cerca de 36 km + opção de 12km.
9: Transfere de Saumur para Paris ou Tours e voo de regresso à cidade de origem
Transfere de Saumur para Paris de comboio e ida para o aeroporto de forma a regressar à cidade de origem.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 300,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 290,00

Notas
Hipóteses de viagem:

Voar para Tours e daqui fazer comboio de ida e regresso.
Voar para Paris:
Chegada:
De Paris: Austerlitz train station - Blois Chambord train station.
Regresso:
Saumur Station - Tours Station - Paris Austerlitz Station (by train).
Saumur Station - Angers St Laud or St Pierre des Corps Station - Paris Montparnasse Station (train + TGV).
Saumur Station - Angers St Laud or St Pierre des Corps Station - Aéroport Charles de Gaulle 2
Station (train + TGV).

Inclui
•
•
•
•
•

Acompanhamento permanente do tour leader da Papa-Léguas;
Alojamento em hotéis em quarto duplo;
Bicicleta e transfere de bagagem (máximo 15/20Kg) de hotel para hotel;
8 Pequenos-almoços e 6 jantares;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Refeições não descritas no itinerário como incluídas;
Despesas pessoais;
Estimam-se gastos locais em cerca de 350 Eur;
Entradas em castelos e outros locais que se poderão visitar;
Qualquer item não indicado como incluído.

Actividades opcionais
• Bicicleta electrica (mediante disponibilidade) 110 Eur.

Equipamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ténis ou sapatos confortáveis;
Calções;
Calças ligeiras;
Calças ou calções almofadados;
Camisolas sintéticas para o percurso de bicicleta;
T-shirts e camisas manga comprida;
Capa de chuva;
Bandarra;
Chapéu e óculos de sol;
Cantil;
Bolsa de higiene (protector solar /protector labial);
Material fotográfico.

Documentação
Condições Particulares
- É obrigatório saber andar de bicicleta e estar em boa forma fisica.
- O viajante poderá levar um máximo de 15kg de bagagem.
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