
 

 
 

RIOJA 
 

Além de paisagens espetaculares com um mar de vinhedos que se 

perde no horizonte, La Rioja conta com um número considerável 

de vinícolas que podem ser visitadas, lugares ideais para entrar 

em contato com a cultura do vinho de La Rioja. 
 

Dia 1 – Bem vindo à La Rioja (Espanha) 

Hoje pegamos você as 10 horas da manha e seguimos para 

Ezcaray. Um delicioso almoço de tapas nos espera e após check 

in no hotel seguimos para um bike fit e um loop ride! 

(25km/334mt) 
 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Relais & Chateau Hotel Echaurren, Ezcaray - 

https://echaurren.com/en/hotel-echaurren-relais-chateaux/ 
 

Dia 2 – Belorado a Cuzcurrita 

Saimos para pedalar depois de um delicioso cada da manhã até 

o vilarejo de Cuzcurrita de Rio Tiron para visitar uma vinícola e 

degustar seus maravilhosos vinhos! Retornamos ao hotel para 

nos preparar para um delicioso jantar em um restaurante de 2 

estrelas Michelin! (57km/540mt) 
 

Refeições: café da manhã, picnic, jantar 

Hospedagem: : Relais & Chateau Hotel Echaurren, Ezcaray 

 

Dia 3 – Ezcaray - Santo Domingo - Haro 

Após nosso café da manhã seguimos pedalando até Santo 

Domingo e após almoço chegamos em nosso novo destino – 

Haro! Noite livre, você terá deliciosos restaurantes na vila de 

Haro (35km / 102mt) 
 

Refeições: café da manhã e almoço 

Hospedagem: Los Agustinos - 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-los-agustinos.html 

 

 

 

 

Região: Espanha 

Destino: La Rioja 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada:  

Próxima saída 16 a 22 de agosto 

Preço por pessoa a € 3.995,00 em 

ocupação dupla 

Suplemento Single: €$ 820 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 
 

La Rioja é uma província e comunidade 

autônoma no norte da Espanha com uma 

renomada indústria de vinho local. 

Abaixo dos Montes Cantábricos, os 

vinhedos ocupam o vale do Ebro e 

cercam a antiga cidade de Haro. Lá, o 

festival de verão tem a Batalla de Vino 

(batalha de vinho), que deixa os 

participantes imundos, e o Museo del 

Vino mostra a história do vinho. As 

vinícolas locais vão desde pequenas 

adegas tradicionais até grandes 

produtores comerciais. É  a mais famosa 

e tradicional região vinícola da Espanha, 

produzindo vinhos tintos e brancos entre 

os melhores do país. O estilo riojano é 

bastante característico, em geral, 

bastante marcado pelo carvalho. Os 

melhores produtores buscam um 

equilíbrio perfeito entre a fruta e a 

madeira, produzindo vinhos de enorme 

classe, elegância e complexidade, entre 

os melhores do mundo. A região 

vinícola de La Rioja extende-se por parte 

da Comunidade Autônoma de La Rioja, 

e também por uma pequena região do 

vizinho País Basco, conhecida como La 

Rioja Alavesa. Também são produzidos 

vinhos da denominação La Rioja em 

pontos específicos das comunidades 

autônomas de Navarra e Castilla y León. 
 

 

 

 

 

 

 

https://echaurren.com/en/hotel-echaurren-relais-chateaux/
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-los-agustinos.html


 
Dia 4 – Miranda del Ebro 

Depois de um delicioso café da manhã vamos pedalar pelos 

campos da Rioja e almoçar em Rioja Alta. Noite livre (45km / 

442mt) 
 

Refeições: café da manhã, almoço 

Hospedagem: Los Agustinos 
 

Dia 5 Haro até Vivanco 

Vamos pedalar até Vivanco e visitar o museu do vinho! A tarde 

vamos pedalar pelos campos e vinhas de Elciego até chegarmos 

para um merecido descondo no icônico hotel Marques de 

Riscal. (36,9km/334 mt) 

 

Refeições: café da manhã, almoço e jantar  

Hospedagem Hotel Marques de Riscal -   

https://www.marriott.com/hotels/travel/biolc-hotel-marques-de-

riscal-a-luxury-collection-hotel-elciego 

 
 

Dia 6 – Monastério de San Milan 

Hoje vamos pedalar por alguns quilômetros do Caminho de 

Santiago e parar para um café na vila de Azofra e em seguida 

visitar o Monastério de San Milan, o vilarejo é o berço da língua 

espanhola. Faz parte do conjunto monumental de 2 mosteiros, 

com outro construído posteriormente e que se situa mais em 

baixo, chamado Mosteiro de San Millán de Yuso, os dois 

declarados Patrimônio da Humanidade. Iniciada a sua 

construção em finais do século VI, tem a sua origem 

num cenóbio visigodo estabelecido em torno ao sepulcro do 

eremita Emiliano (Milhão) ou Emiliano, falecido em 574. 

Retornamos ao hotel para nosso delicioso jantar de despedida. 

(38km / 550mt) 

 

Refeições: café da manhã, almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Marques de Riscal 

 

Dia 7 – Despedia de La Rioja 

Hoje nos despedimos, e após o café da manha seguiremos para 

os mais diversos destinos com a certeza que a bicicleta, mais 

uma vez nos proporcionou fazer novas amizades, visitar lugares 

que muitas vezes nos passam despercebidos quando estamos de 

carro, sentir o aroma do campo, usufruir e aprimorar o uso de 

todos os nossos  sentidos de maneira única! Uma semana que 

ficará em nossas lembranças como uma viagem inigualável e 

inesquecível! Transfer para Bilbao. 
 

Refeições: café da manhã 

 

 

 

 

 

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 

partida em  

 2 degustações de vinhos 

 4 jantares, 4 almoços e 2 pic nic 

 

O que não está incluído 

 Aéreo até Bilbao  

 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.marriott.com/hotels/travel/biolc-hotel-marques-de-riscal-a-luxury-collection-hotel-elciego
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