
 

 
 

BORGONHA 
 

Dizem, que os viajantes e verdadeiros amantes do vinho, mais 

cedo ou mais tarde, chegam à Borgonha na busca de encontrar 

elegância, pureza e emoções. E nós não seremos exceção, de 

bicicleta por caminhos isolados, colinas mais suaves e 

arborizadas, passando por castelos de conto de fadas, bastilhas 

medievais e aldeias pitorescas, mas nunca muito longe do mar de 

vinhas que fizeram da Borgonha um destino privilegiado para 

visitantes gourmets de todo o mundo .  
 

Dia 1 – Bienvenue en France! – Beaune/Puligny Montrachet 

Vamos nos encontrar as 10hs na estação de trem de Beaune e de 

lá seguir para a aldeia de Puligny Montrachet que, junto com 

seu vizinho Chassagne Montrachet, tem a honra de produzir 

alguns dos melhores Chardonnays do mundo. É sem duvida um 

dos vinho brancos mais caros do mundo, Le Montrachet, 

produzido por produtores emblemáticos como Romannée Conti 

e Domaine Leflaive, um dos produtores mais respeitados da 

Borgonha 
 

Refeições: Almoço, Jantar 

Hospedagem: La Maison D’Olivier Leflaive - 

http://www.olivier-leflaive.com/hotel/chambre/ 
 

Dia 2 - Puligny Montrachet 

Após o café da manhã com croissants, frutas e outra s delícias, 

hora de pedalar. Através da Côte Chalonnaise passaremos pela 

aldeia de Chagny e ao longo do canal da Bourgogne na vila de 

Santenay, onde iremos parar para uma degustação de vinhos. A 

noite, jantamos na mesa de Olivier Leflaive, um dos produtores 

de vinho branco mais respeitados na Borgonha.  

 

Refeições: Café da manhã,,Wine tasting e almoço, jantar  

Hospedagem: La Maison D’Olivier Leflaive – Hôtel 

 

 

Região: França 

Destino: Borgonha 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: fácil 

Próxima saída: 03 a 09 de Setembro 

Preço por pessoa a € 3.850,00 em 

ocupação dupla 

Suplemento Single: € 950 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 

 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 

Se você ama vinho e gastronomia 

sofisticada, tem que visitar 

a Borgonha! O Ducado da Borgonha foi 

um dos estados mais importantes da 

Europa medieval, independente entre 

880 e 1482. Não é à toa que a expressão 

"viver como um cidadão da Borgonha" é 

sinônimo de "saber viver". Os moradores 

da região têm motivos de sobra para se 

orgulharem de sua terra: o vinho, a 

gastronomia, , seu patrimônio histórico 

cultural e o passado rico de um lugar que 

viveu seus anos de glória como um 

ducado independente até o século XV, 

quando finalmente foi incorporado à 

França, sob o reinado de Luís XI. Dos 

monges que construíram ali suas 

abadias, e lá se vão quase mil anos, a 

região herdou a arte da produção de 

vinhos, alguns dos melhores do mundo. 

Nossa visita a Borgonha irá nos levar a 

uma imersão na cultura e na história da 

região, e sempre presente estaráo que a 

França produz de melhor: queijos, 

vinhos, boa comida e patrimônio 

arquitetônico. Vamos percorrer por meio 

aos vinhedos a famosa Route des Grands 

Crus - onde são produzidos alguns dos 

melhores vinhos da França, e do mundo, 

entre eles o mítico e caríssimo Romanée-

Conti - e pedaladas suaves na paisagem 

memorável da Voie des Vignes, nos 

arredores de Beaune, visitando châteaux, 

caves e vilarejos. Um roteiro que merece 

ser feito com a calma e a paz de espírito 

que um circuito enogastronômico exige. 

http://www.olivier-leflaive.com/hotel/chambre/


 
Dia 3 - Puligny - Beaune 

Hoje é dia de pic nic! Pedalando até La Rochepôt para visitar o 

seu castelo de conto de fadas Final do século XII. Após a nossa 

visita, iremos para a aldeia de Auxey-Duresses para um 

delicioso pic nic. Vamos continuar o nosso passeio por uma das 

aldeias mais famosas e vinhas de Borgonha antes de chegar até 

ao nosso destino final em Beaune. 
 

Refeições: Café da manhã, pic nic 

Hospedagem: Hotel Le Cep - Spa Marie de Borgnone - 

http://www.hotel-cep-beaune.com/fr/ 

 

Dia 4 – Beaune - Savigny-les- Beaune  

Hoje é dia de mercado em Beaune; Esta é a sua oportunidade 

para vivenciar a atmosfera de moradores locais comprando seus 

mantimentos no final de semana e desfrutar de um café au lait 

em um dos inúmeros terraços das cafeterias locais. Depois de 

um tempo livre para almoço, nos encontraremos para um 

passeio até a aldeia de Savigny-les-Beaune. 

 

Refeições: Café da manhã, almoço 

Hospedagem: Hotel Le Cep - Spa Marie de Borgnone 
 

Dia 5 - Beaune e as planícies da Borgonha 

Esta manhã, vamos caminhar pela cidade para visitar o famoso 

Hospices de Beaune – séc.XIV. Construído como um hospital 

para os pobres, ao longo de 500 anos para que ricos 

proprietários de terra assegurassem seu lugar no céu, doando 

terras e vinhas para esta fundação de caridade. Os vinhos 

produzidos pelos Hospices de Beaune são leiloados todos os 

anos no terceiro domingo de novembro. Nossa manhã continua 

com uma degustação de queijos de Borgonha, acompanhado por 

um copo de vinho. Em seguida, nos encontramos novamente no 

nosso hotel para um passeio pelas planícies a leste de Beaune. 
 

Refeições: - Café da manhã, degustação de queijo e vinhos 

jantar 

Hospedagem Chateau de Gilly - 

http://www.grandesetapes.com/en/castle-hotel-gilly-burgundy 
 

Dia 6 - Chambolle & Gevrey  

Pedalando pelas planícies de Chambolle, Romanee Conti. Nosso 

passeio continua para Gevrey Chambertin, e pela desafiadora 

subida de  Hautes Côtes, passando pelas aldeias de Chamboeuf 

e Reulle -Vergy. 
 

Refeições: Café da manhã, almoço, jantar 

Hospedagem: Chateau de Gilly  
 

Dia 7 – Depois de mais um delicioso café da manhã, traslado 

para Dijon, onde termina nosso tour e você poderá pegar um 

trem de alta velocidade (TGV) para Paris ou prolongar a sua 

estadia na capital dos Duques de Borgonha. 

 

À bientôt France!! 

Ao longo da nossa semana, nosso objetivo 

é ajudar você a entender algumas das 

complexidades e segredos por trás de dois 

mil anos de viticultura, o conceito de 

"terroir", a diferença entre um grand cru e 

uma denominação de aldeia , e também 

como a gastronomia da Borgonha tem 

evoluído ao longo dos séculos para formar 

uma perfeita harmonia com o excepcional 

Pinot Noir e Chardonnay que são 

produzidos por lá. Nossa aventura de 

bicicleta começa em Puligny Montrachet, 

lar de jóias do vinho branco cru, como Le 

Montrachet e Batard Montrachet. 

Passaremos pelos vinhedos de Saint Aubin 

e Saint Romain, antes de avançar para as 

aldeias mais tradicionais de Meursault, 

Pommard e Beaune. Nossas acomodações 

ao longo da semana representam alguns 

dos mais luxuosos hotéis que Borgonha 

tem para oferecer e vamos jantar em 

alguns dos restaurantes mais enigmáticas 

da região, passando por uma mistura 

simples da cozinha caseira e equilibrada 

ao moderno gourmet. 

 

O que está incluído 

 6 noites de hospedagem com café 

da manhã 

 Bicicletas próprias ao circuito, 

capacete, e garrafa de água 

 Guia especializado 

 Carro de apoio ao longo do 

percurso 

 Traslados desde a chegada em 

Beaune até partida em Dijon 

 Duas degustações de vinhos 

 Degustação de queijo 

 4 jantares, 3 almoço e 1 pic nic 
 

O que não está incluído 

 Aéreo até Paris (in/out) 

 Traslado até Beaune (trem) 

 Gorjetas aos guias locais 

 Bebidas nas refeições 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 Extras em hotéis (lavanderia, 

telefone, etc.) 
 

OBS: Roteiro sujeito à alterações a critério da 

organização. Condições adversas de tempo não 

http://www.hotel-cep-beaune.com/fr/
http://www.grandesetapes.com/en/castle-hotel-gilly-burgundy


 
são motivos para cancelamento. Hotéis sujeito a alteração devido a 

disponibilidade 


