
 

 
 

DORDONHA 
 

Vamos até à Dordonha! Damos a volta aos Toques du Périgord, 
seguimos a rota do foie gras, dos deliciosos queijos de cabra de 

Rocamadour e dos vinhos de Bergerac. Vamos aprender a distinguir 

estalactite de estalagmite na Gruta de Padirac e descobrir a arte 
rupestre em Lascaux. Vamos visitar o incrível Chateau de Beynac e 

suas vistas deslumbrantes do alto de suas muralhas. Por fim, vamos de 

canoa até Rocamadour para ver a Virgem Negra e comer um bom 

queijo!  
 

Dia 1 – Bienvenue en France! – (27km/384mt) 

Nos encontramos as 13hs na Estação de trem de Brive la Gaillard. 
Depois de um rápido almoço saímos para um pequeno passeio de bike 

e um briefing da nossa semana. Vamos até o Castelo de Sauveboeuf. 

No coração do Périgord Noir, nas margens do rio Vézère, fica o 
castelo Sauveboeuf. Fundada no século XIV pela família Ferrières, 

hoe de propriedade de Claude Douce, um ex-anunciante e apaixonado 

pela pré-história, tornou-o um lugar excepcional que abriga tesouros a 

serem descobertos. Hoje nos hospedamos em um hotel boutique, uma 
mansão do século XVII lindamente restaurada, originalmente 

construída pelo médico particular do rei francês Luís XV. 

 
Refeições: Almoço e Jantar  

Hotel: Hotel de Bouilhac - https://www.hoteldebouilhac-

montignaclascaux.fr/ 

 

Dia 2 – Lascaux II & Coly loop ride – (41km/650mt) 

Nosso dia hoje está replete de atividades. Depois de um delicioso café 

da manhã, saímos de bike até Lascaux. Listado como Patrimônio 
Mundial da UNESCO, o vale Vézère em Dordogne é repleto de locais 

pré-históricos, com nada menos que 147 depósitos e 25 cavernas 

decoradas com pinturas rupestres, incluindo a famosa Caverna 
Lascaux, em Montignac. Em Coly, vamos visitar uma pequena 

cervejaria artesanal onde um delicioso pic nic nos aguarda! De lá 

seguimos para nosso hotel, via Saint Armand de Coly, vistamos a 

igreja e um artesão local que produz artefatos em cobre - Alain 
Lagorsse! EM uma deliciosa cooking class, iremos aprender como se 

faz as deliciosas terrines e patês da Drodonha! Nosso jantar hoje é no 

hotel em uma atmosfera medieval! 

Região: França 

Destino: Dordonha 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada:  

Próxima saída: 21 a 27 de outubro 

Preço por pessoa a partir de € 4250,00 

em ocupação dupla 

Suplemento Single: € 1.050,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 

 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 

 

No sudoeste da França, na região da 

Aquitânia, está situada a Dordonha, 

departamento número 24. Tem um clima 

muito temperado, o sol brilha quase 

2000 horas por ano. Um lugar 

maravilhoso para passar umas férias a 

quase 550 km de Paris, com muita 

história, locais de interesse, natureza 

(mais de 40% coberta de floresta) e 

gastronomia. É a área da pré-história e 

dos 1000 castelos. Além disso, é uma 

região limpa, com poucas indústrias e 

pouca poluição do ar e da luz. Você 

pode ver muitos belos céus estrelados. A 

Dordonha viveu sob o controle dos 

ingleses nos séculos 12 e 13 e por isso 

foi um dos palcos da famosa Guerra dos 

Cem Anos (1337 a 1453), que deixou 

uma porção de fortificações e castelos. 

Arrefecendo-se os conflitos, nos séculos 

15 e 16, houve bastante desenvolvimento 

urbano na região, e a nobreza ocupou o 

interior com belos palácios e casas de 

campo. No século 19 e começo do 20 a 

região essencialmente rural viu um 

êxodo da população, que migrou para as 

cidades maiores. Com a descoberta da 

caverna de Lascaux em 1940, da qual 

vou falar mais abaixou, a Dordonha 

acordou para o turismo. A base para 

explorar a região do Périgord 

Noir (chamada assim pelas florestas de 

carvalho escuro) é a cidade de Sarlat-la-

Canéda, ou só Sarlat, que fica a 200 km 
 

 

https://www.hoteldebouilhac-montignaclascaux.fr/
https://www.hoteldebouilhac-montignaclascaux.fr/


 
 

Refeições: café da manhã, pic nic e jantar 

Hospedagem: Hotel de Bouilhac 
 

Dia 3 – De Montignac a Sarlat – (50km/760mt) 

Saímos cedo após nocafá da manhã para uma visita rápida à igreja 

românica em Saint Leon de Vezere. Em seguida visitaremos um local 
singular - La Roque Saint-Christophe, a pré-história e a história em 

um sítio troglodítico único no mundo, com mais de 55 mil anos! 

Seguimos pedalando por Les Eyzies de Tayac e Sarlat. Noite livre 
 

Refeições: café da manhã, almoço 

Hospedagem: Plaza Madeleine 

https://www.plaza-madeleine.com/ 
 

Dia 4 – Sarlat (22km/407mt) 

Após café da manhã vamos explorar o vilarejo de Sarlat e passear 

pelo mercado de rua que acontece todos os sábados! Pedalamos até 
Vitrac e de lá em um divertido passeio de caiaque até Beynac, para 

uma visita ao castelo! 
 

Refeições: - café da manhã, pic nic 

Hospedagem: Hotel Plaza Madeleine 
 

Dia 5 – Saint Jus – (40km/469mt) 

Hoje vamos pedalar ao longo de uma antiga linha ferroviária que foi 

convertida em uma bela ciclovia. Após o almoço, chegamos à vila de 

Lacave no imponente Chateau de la Treyne, um castelo medieval que 
foi convertido em um dos mais prestigiados hotéis boutique de luxo 

da região. Grande parte da coleção egípcia do museu do Louvre em 

Paris foi escondida dos nazistas nas adegas de La Treyne durante a 
Segunda Guerra Mundial. 
 

Refeições: - café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem – Chateau de La Treyne - 
https://www.chateaudelatreyne.com/en/dordogne-hotel 
 

Dia 6 – Rocamadour (29km/570) 
Hoje vamos visitar Rocamadour, uma magnífica cidade medieval que 

foi esculpida nas encostas dos penhascos e um local importante para 

os peregrinos que viajam pelo Caminho de Santiago. Pararemos em 

uma fazenda de cabras e pegaremos um delicioso queijo Rocamadour 
para o nosso piquenique, antes de continuar nosso passeio por seções 

do famoso Caminho de Santiago chegando ao Gouffre de Padirac, 

onde visitaremos suas incríveis cavernas subterrâneas. Aprenderemos 
sobre a batalha de Saint Martins com o diabo pelas almas da 

humanidade, assim como Edouard-Alfred Martel quando ele explorou 

o "buraco do diabo" pela primeira vez em 1889! Uma experiência 

exclusiva e única! 
 

Refeições:  café da manhã, pic nic e jantar 

Hospedagem: Chateau de la Treyne 
 

Dia 7 – Partida para Souillac 

Chegamos ao fim de mais uma semana espetacular pela Dordonha. 

Após check out vamos visitar um produtor de Foie-gras , será uma 
oportunidade de adquirir excelentes produtos artesanais para levar de 

volta para casa. Um rápido almoço em Souillac e estaremos na 

estação de trem para retornar para casa  (trem direto a Paris Austerlitz 
– 5 horas direto) 

A bientôt Dordogne 
 

de Bordeaux e 400 km de Lyon. O nome 

de Dordogne vem do rio Dordogne, a 

famosa fronteira entre a França e a 

Inglaterra durante a Guerra dos Cem 

Anos. O outro nome para este rio é 

"L'Esperance" = Esperança. O rio se 

origina no Maciço Central, proveniente 

de dois pequenos rios, o Dorde e o 

Dogne, e circula cerca de 490 km pelos 

departamentos de Puy-de-Dôme, 

Corrèze, Dordogne e Gironde para 

chegar ao rio Garonne e culminar no 

Oceano Atlântico. Também Périgord, o 

antigo nome da província (antes de 

1790), ainda é usado. Este nome vem da 

tribo gaulesa Petrocorii, que cerca de 

500 anos antes de Cristo ser estabelecido 

aqui. No início do século passado, a 

Dordogne era muito importante para o 

transporte de mercadorias por barco 

(Gabare). Existem mil motivos para você 

vir com a gente pedalar na Dordonha! 

 
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 até a 
partida 

 Passeio de caiaque 

 Visita a um produtor de Foie Gras 

 Entrada para atrações mencionadas 

 4 jantares, 6 almoços/pic nic 

 

O que não está incluído 

 Aéreo até Paris (inn/out) 

 Traslado até Brive la Gaillard 

 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 

 

https://www.plaza-madeleine.com/
https://www.chateaudelatreyne.com/en/dordogne-hotel

