
 

 
 

ROTA DE NAPOLEÃO 
De Grenoble até Cannes 

 

Depois de ter sido forçado a abdicar em 6 de abril de 1814, 

Napoleão Bonaparte foi exilado na ilha de Elba. A partir de 

então, ele tem apenas um objetivo: escapar e derrubar a 

monarquia de Luís XVIII. Em 26 de fevereiro de 1815, 

Napoleão deixa a ilha, e desembarca em Golfe Juan em 1 de 

março, onde é recebido por mais por mil homens. A fim de 

evitar as tropas monarquistas aquarteladas em Basse-Provence, 

ele decidiu então ir a Grenoble pelo interior do país. Esta 

jornada histórica deu origem à criação desta rota. Vamos reviver 

essa história contemplando maravilhosas paisagens de Grenoble 

até Cote d' Azour (no sentido inverso da Rota). 
 

Dia 1 – Grenoble  

Nos encontramos no hotel em Grenoble, você chegará de trem 

proveniente de Paris ou Lyon. Hoje vamos ter um briefing da 

nossa jornada e preparar as bikes e pedalar pela cidade até o 

Fort de la Bastille, pois o dia amanhã começa cedo. 

Claro...jantaremos juntos para brindarmos esses dias que 

seguem! 
 

Refeições: Jantar 

Hospedagem: Le Grand Hotel Grenoble 

http://www.grand-hotel-grenoble.fr/ 
 

Dia 2 – Gap / Château-Arnoux Saint-Auban 

Hoje, após um delicioso café da manhã, um transfer nos levará 

até Gap, onde começamos nosso pedal até Château-Arnoux 

Saint-Auban, (66km) 
 

Refeições: café da manhã, jantar 

Hospedagem: Relais et Chateaux La Bonne Étape 

http://www.bonneetape.com/fr/ 

 

Dia 3 – Moustiers Sainte Marie 

Hoje iniciaremos nossa jornada logo pela manhã com destino a 

Moustiers Sainte Marie! 

Região: França 

Destino: Provence/Alpes de Haute-

Provence/Còte dAzur 
Duração: 7 dias, 6 noites 

Nível da pedalada: moderado/dificil 

Próxima saída: 24 a 31 de junho de 

2020 

Preço por pessoa a partir de €$ 

3.850,00/PAX 

Suplemento Single: €$ 870,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  

 
 

Sobre a região 

A história começa em primeiro de março 

de 1815 quando Napoleão I pôs os pés 

na praia de Golfe Juan após um ano de 

exilio. Ao seu lado 1200 homens o 

escoltam para ir a Paris e colocar 

novamente o imperador no trono. A 

partir desse dia começa uma formidável 

epopeia de seis dias e 324 km. Na época, 

ele assume o comando dos Alpes e segue 

a trilha das “mulas” para evitar a 

resistência monarquista. A Rota de 

Napoleão, nomeada oficialmente em 

1932, segue religiosamente parte deste 

caminho através de duas regiões 

(Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-

Alpes) e quatro departamentos (Alpes 

Marítimos, Alpes de Haute-Provence, 

Hautes-Alpes e Isère). No ponto de 

partida da mítica rota, Napoleão não 

perde tempo em Golfe-Juan. 

Homenagem lhe é, no entanto, feita 

todos os anos no início de março, 

durante uma reconstituição do 

desembarque. O percurso começa 

deixando o mar e gradualmente se 

afastando. De Cannes a Grasse, há uma 

série de aldeias provençais típicas que 

fazem parte da travessia. De Castellane a 

Gap, a medida que o exército avança 

terra adentro, vão ganhando altitude. A 

cidade de Castellane, perto das Gorges 

du Verdon, é um passo importante na 

luta contra o Col des Leques. Seguindo a 

Durance, as tropas irão gradualmente se 

juntar a Dignes, Sisteron e Gap, onde o 

terreno é mais acidentado. Esta é uma  

http://www.grand-hotel-grenoble.fr/
http://www.bonneetape.com/fr/


 
Entramos no Parque Nacional du Gerdon, O Desfiladeiro de 

Verdon é considerado um dos mais belos da Europa. Tem cerca 

de 25 quilômetros de comprimento e até 700 metros de 

profundidade. A parte mais impressionante fica entre as cidades 

de Castellane e Moustiers-Sainte-Marie, onde o rio cortou uma 

ravina a uma profundidade de 700 metros através da massa 

calcária. No final do canyon, o rio Verdon deságua no lago 

artificial de Sainte-Croix-du-Verdon (55km) 
 

Refeições: café da manhã, jantar (no hotel) 

Hospedagem: La Fabrique  - http://lafabrique04360.com/ 
 

Dia 4 – Moustiers Sainte Marie (loop ride) 

Hoje iniciaremos nossa pedalada ao longo do lago Sainte Croix, 

uma parada de uma hora para um passeio de caique pelas 

“gargantas” do rio Gerdon! No caminho de volta, extensos 

campos de lavanda nos esperam! Noite livre, aproveite para 

passear na pequena vila de Sainte Marie e sentar em um dos 

charmosos restaurantes para uma refeição provençal! (52km) 
 

Refeições: café da manhã, pic nic  

Hospedagem: La Fabrique   
 

Dia 5 – Comps-sur-Artuby 

Através do Parque Nacional de Gorges du Verdon, vamos 

pedalar por paisagens maravilhosas ao longo dos cânions! Hoje 

nos hospedamos em um castelo medieval, situado em cima de 

sua rocha dominando uma aldeia característica da idade média, 

o Castelo de Trigance faz você parar e apreciar a vista. Cheio de 

Histórias de Cavaleiros este pitoresco e charmoso Castelo nos 

dará as boas vindas agitando suas bandeiras. Vamos desfrutar de 

uma estadia memorável e medieval, fora do comum e longe do 

dia-a-dia. (45km) 
 

Refeições: café da manhã, jantar 

Hospedagem: Chateau de Trigance  

https://www.chateau-de-trigance.fr/en 
 

Dia 6 - Cannes 

Após café da manhã saímos pedalando ladeira abaixo, serão 90 

km de descida até a famosa Cannes, na Côte d’Azur! Cannes era 

uma pequena aldeia de agricultores e pescadores. No início 

da década de 1830, a aristocracia francesa e estrangeira 

construíram residências de férias na região, transformando 

gradualmente a cidade em uma cidade turística, famosa por 

receber os renomados festivais de cinema! (90km) 
 

Refeições: café da manhã, jantar 

Hospedagem: Grand Hotel Cannes - https://www.grand-hotel-

cannes.com/ 

 

Dia 7 – Au revoir France 

Após o café seguimos para os mais variados destinos. 
 

Refeições: café da manhã  

Provence mais selvagem e que também 

que faz parte da rota. De Gap para 

Grenoble, finalmente nos Alpes, com o 

passar dos quilômetros, Napoleão 

observou que sua popularidade está 

intacta, se fosse para guardar um local, a 

aldeia de Laffrey seria o mais simbólico. 

É assim que, na "pradaria do encontro" 

ele vai se deparar com o exército real, 

vindo ao seu encontro e se juntar ás suas 

fileiras. Façanha lendária que o leva a 

Paris onde é aplaudido pelo povo e pelas 

tropas. Por cem dias reassume o poder. 

Mas é novamente derrotado, pelos 

ingleses, desta vez em 1815, na batalha 

de Waterloo. A França é invadida, 

Napoleão é preso e mandado para a ilha 

de Santa Helena, no meio do Atlântico. 

Napoleão Bonaparte morreu na ilha, no 

dia 5 de maio de 1821, depois de 6 anos 

de exilo. Seus restos mortais encontram-

se no Panteão dos Inválidos, em Paris. 

 

O que está incluído 

 6 noites de hospedagem com café 

da manhã 

 Bicicletas próprias ao circuito, 

capacete, e garrafa de água 

 Guias especializados 

 Carro de apoio ao longo do 

percurso 

 Ingresso para parques nacionais 

 5 jantares, pic nic, snacks, frutas e 

bebidas ao longo do percurso 
 

O que não está incluso 

 Aéreo até Grenoble e saída de 

Cannes 

 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 

são motivos para cancelamento. Hotéis sujeito a 

alteração devido a disponibilidade 
 

 

http://lafabrique04360.com/
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1830
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
https://www.grand-hotel-cannes.com/
https://www.grand-hotel-cannes.com/

