
 

 
 

SUDESTE DA TOSCANA 

 

A maioria dos passeios de bicicleta na Toscana visitam a parte 

norte da região, incluindo Florença, Chianti e Siena. Poucos 

roteiros de viagens se aventuram fora deste caminho, e é por estes 

caminhos  que vamos explorar o sul da Toscana. Igualmente bela, 

mas menos turística, o sul da Toscana é conhecido por suas terras 

ensolaradas, vilarejos no alto das colinas, e os melhores vinhos 

tintos da Itália. Pedalar sete dias através de históricas cidades 

como Montalcino, Pienza e Cortona. Explorar um castelo do 

século 14. Visitar vinícolas e provar os vinhos locais, mergulhar 

nas águas termais quentes em um spa romano. Isso tudo sem falar 

da gastronomia local, incluindo as deliciosas massas, carne de 

javali e os saborosos Pecorinos, (queijo de ovelha). Vai se divertir 

numa animada aula de culinária local, preparada com ingredientes 

frescos e saborosos. Você vai se encantar com a receptividade das 

pessoas e as aldeias tranqüilas.  Vamos pedalar de Montalcino a 

Cortona, rodeados de paisagens bucólicas, imensos campos de 

trigo e todo romantismo da velha Toscana compondo o cenário da 

nossa semana. Os emblemáticos Brunellos e uma gastronomia 

com sabores frescos e intensos estarão à mesa durante nossas 

refeições. 

 

Dia 1 – Bem vindo a Toscana 

Transferência da Estação de Trem Santa Maria Novelle em 

Florença para a cidade Montalcino, onde iremos pernoitar. 

Visita a Fortezza de Montalcino. Vamos ajustar as bicicletas e 

um briefing sobre a turnê. 
 

Refeições: Degustação de Brunello, welcome dring em Velona 

e jantar 

Hospedagem: Castello di Velona – Resort, Thermo Spa and 

WInery - https://www.castellodivelona.it/pt/ 
 

Dia 2 - De Montalcino, de bicicleta seguiremos para 

Sant’Antimo in Colle. Ouça o canto gregoriano na mais bela 
igreja românica da Toscana. Hojé é dia de cooking class! 

Região: Itália 

Destino: Toscana 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 18 a 24 de Abril 

Preço por pessoa a partir de €3.650,00 

em ocupação dupla 

Suplemento Single: € 1.050 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 
 

A origem de Montalcino, primeiramente 

etrusca e romana, mais tarde pertenceu 

aos territórios da Abadia de St. Antimo. 

Sua localização estratégica na antiga Via 

Francigena, Montalcino rapidamente 

adquiriu a estrutura de cidade militar 

com grandes muralhas, torres numerosas 

e a bela fortaleza que, apesar dos muitos 

cercos, nunca foi conquistada. Na Idade 

Média, a principal atividade econômica 

era o curtume e Montalcino possuía 

inúmeras fábricas para o processamento 

de couro, eram famosos pela qualidade 

de seus produtos. A Abadia de St. 

Antimo é um mosteiro situado perto de 

Castelnuovo dell'Abate, dentro da 

comuna de Montalcino, na província de 

Siena. Esta é uma das mais importantes 

obras da arquitetura românica Toscana. 

Em 1970, a Badia de Sant'Antimo serviu 

para algumas cenas do filme "Irmão Sol, 

Irmã Lua", de Franco Zeffirelli. 
A história de Pienza  está estritamente 

ligada a de Enea Silvio Piccolomini 

nascido em Pienza em 1405 e que se 

tornou Papa em 1458 com o nome de Pio 

II. Foi ele que quis transformar a sua 

cidade natal de pequeno feudo (o antigo 

Castelo de Corsignano é conhecido 

desde o final do ano de 828) em 

uma residência papal em estilo 

renascentista, da qual ainda hoje é 
possível ver vários edifícios desta época, 

especialmente a via Rossellino e a praça 

Pio II. 

 

https://www.castellodivelona.it/pt/
http://www.blogbelavida.com/post/1325/cidades-italianas-pienza-um-tesouro-no-vale-de-orcia
http://www.blogbelavida.com/post/1325/cidades-italianas-pienza-um-tesouro-no-vale-de-orcia


 
Refeições: Café da manhã, cooking class e jantar no hotel 

Hospedagem: Castello di Velona – Resort, Thermo Spa and 

WInery   

 

Dia 3 - Pedale em seu próprio ritmo em direção a Pienza, 

construída por um Papa para representar a cidade 

renascentista. No caminho, vamos conhecer  Bagno Vignoni, 

termas usadas pelos romanos e lá degustar um delicioso almoço. 
 

Refeições: Café da manhã , almoço em Bagno Vignoni, noite 

livre 

Hospedagem: Hotel Chiostro di Pienza 

(http://www.anghelhotels.it/relaischiostrodipienza ) ou Hotel 

Corsignano - http://www.hotelcorsignano.it/ 

 

Dia 4 – Hoje é dia de degustaarmos os deliciosos pecorinos da 

região e passear pela cidadela romântica de Pienza.  
 

Refeições: Café da manhã , degustação de queijo, noite livre 

Hospedagem: Hotel Chiostro di Pienza OU Hotel Corsignano 
 

Dia 5 – De Pienza seguimos para o vilarejo circundado por 

muralhas - Montichiello, onde paramos para almoçar em um 

charmoso restaurante local (não incluso). Depois do almoço 

continuamos para Montepulciano, uma cidade conhecida pelo 

seu vinho vermelho-rubi chamado Vino Nobile.. 
 

Refeições: Café da manhã, almoço, noite livre 

Hospedagem: Palazzo Carletti - http://www.palazzocarletti.it/ 

Etruria Resot & Spa  - http://www.etruriaresort.it/ 
 

Dia 6 - De bicicleta para a cidade que ficou famosa por Frances 

Mayes em seu livro Sob o Sol da Toscana. Situada no alto de 

uma colina, Cortona é uma vila encantadora, com um ar 

medieval. No caminho uma parada para um delicioso pic nic! 
 

Refeições: Café da manhã , pic nic e jantar 

Hospedagem: Il Faconiere - https://www.ilfalconiere.it/en/  

 

Dia 7 – Após o café da manhã, teremos um tempo livre para 

caminhar por Cortona antes de retornarmos a Firenze. Iremos 

retornar aos nossos mais variados destinos, com certeza que 

fizemos novos amigos e que o mundo, sob duas rodas, pode ser 

visto em outra velocidade e sob outra perspectiva! 
 

Refeições: Café da manhã , almoço 

 

Arrivederci Itália 
 
 

 
 

A pequena cidade de Montepulciano, de 

passado muito antigo, as origens da 

cidade remontam aos etruscos, no séc. 

IV a.C. Sua notoriedade deve-se também 

à riqueza de seus excelentes vinhedos, 

de onde se extrai o Vino Nobile di 

Montepulciano DOCG. Situada no alto 

de uma colina, Cortona é uma vila 

encantadora, com um ar medieval. 

Depois de conquistada sucessivamente 

por úmbrios, etruscos, romanos, godos, 

napolitanos e florentinos, a bela cidade 

de Cortona, na divisa da Toscana com a 

Úmbria, viu-se nos últimos anos 

novamente invadida: desta vez, por 

leitores de Frances Mayes - autora 

de Sob o sol da Toscana que 

transformou Cortona numa parada 

inegociável no circuito italiano de gente 

de toda parte do mundo.  

 

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 

 Aula de culinária 

 Traslados desde a chegada até 

partida em Florença 

 Visita e degustação de queijos 

 Duas degustações de vinhos 

 3 jantares, 2 almoços e 1 pic nic 

 

O que não está incluso 

 Aéreo até Florença 

 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://www.anghelhotels.it/relaischiostrodipienza
http://www.hotelcorsignano.it/
http://www.palazzocarletti.it/
http://www.etruriaresort.it/
https://www.ilfalconiere.it/en/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etruscos
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_controllata
http://www.francesmayesbooks.com/

