
 

 
 

VIA CLAUDIA AUGUSTA 
 

A Via Claudia Augusta é uma antiga estrada imperial romana, 

de 2.000 anos, que atualmente é utilizada para passeios 

turísticos, principalmente de bicicletas, pois a maior parte da sua 

extensão dispõe de ciclovias. O trecho bávaro começa na cidade 

alemã de Donauworth, com ciclovia que segue às margens do 

Rio Danúbio. No trecho da Áustria a visão é dos Alpes, 

passando-se por uma pequena parte do território suíço. O trajeto 

original termina em Veneza, com um percurso de 770Km. 

Campos, castelos, vilarejos, cidades históricas, paisagens 

naturais deslumbrantes, diversificada entre planícies e 

montanhas, diferentes culturas, ótima estrutura turística e uma 

admirável hospitalidade, são ingredientes que fazem da Via 

Claudia Augusta uma excelente opção de ciclo viagem.  

 

 

Dia 1 – Willkommen in Deutschland! Augsburg 

Nos encontramos no hotel em Augsburg, você chegar[a de trem 

proveniente de Munich. Hoje não iremos pedalar, vamos ter um 

briefing da nossa jornada e preparar as bikes, pois amanhã 

começaremos cedo. E claro...um delicioso jantar juntos para 

brindarmos esses dias que começam... 
 

Refeições: Jantar 

Hospedagem:  Hotel Steigenberger Drei Mohren 

http://de.steigenberger.com/Augsburg/Steigenberger-Drei-

Mohren 
 

Dia 2 – Landesberg am Lech 

Hoje, após um delicioso e substancioso café da manhã, 

iniciaremos nossa jornada as 9h da manhã com destino a 

Landesberg am Lech! 
 

Refeições: café da manhã 

Hospedagem: Vienna House Easy Landsberg - 

https://www.viennahouse.com/index.php?id=938&L=0 

 

Região: Alemanha, Áustria e Itália 

Destino: Baviera, Tirol do Sul e Alto 

Adige 
Duração: TRECHO I – 7 dias, 6 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 09 a 15 de Junho 

Preço por pessoa a partir de € 

3.150,00 

Suplemento Single: € 750 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 

Característica do programa:  

 

Sobre a região 

Depois de dois mil anos de história, a 

Via Claudia Augusta, a antiga estrada 

romana que ligava a planície do rio Po e 

Mar Adriático até a Baviera e o 

Danúbio, está desfrutando um 

renascimento. Com o fim do conflito e 

de uma Europa unida, a Via Claudia 

Augusta tornou-se uma ponte de união e 

mistura de culturas, lugares e emoções. 

É um percurso simbólico que se estende 

por três países , cada um com sua 

própria paisagem diversificada e 

tradições, tesouros artísticos e 

especialidades culinárias , marcados por 

um turismo mais acessível, jovem e 

ecologicamente sustentável. O itinerário 

nos convida a deixar nossos relógios em 

casa para explorar lugares e paisagens de 

uma nova perspectiva, atento às cores, 

nuances sutis, fragrâncias e sabores da 

história que permeia tudo por lá. É o 

cruzamento Alpino mais fácil para 

ciclistas. Imperador Claudius criou a Via 

Claudia Augusta para ser a primeira 

estrada real, através dos Alpes , que 

ligava o porto do mar Adriático, Altinum 

com o Danúbio. Os ciclistas podem 

esperar uma combinação inesquecível de 

paisagens, pequenas cidades, aldeias 

animadas, descontraídas e centenas de 

testemunhos de uma conturbada história 

e culturas moldadas por ela. Não 

esquecendo todas as delícias da cozinha 

e adegas ao longo do caminho. Tudo 

começou em 15 aC quando o general 

romano Druso, o Velho, o filho adotivo 
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Dia 3 – Fussen 

Hoje iniciaremos nossa jornada logo cedo pela manhã com 

destino a Fussen. 
 

Refeições: café da manhã 

Hospedagem: Best Western Plus Hotel Füssen  

https://www.bestwestern.de/hotels/Fuessen/Best-Western-

Hotel-Fuessen 

 

Dia 4 – Imst 

Hoje vamos cruzar nossa primeira fronteira entre Alemanha e 

Áustria, atingir um dos pontos mais altos da nossa viagem nos 

Alpes austríacos. Sairemos cedo, pois no caminho, belíssimas 

paisagens nos esperam. Passaremos para Áustria e dormiremos 

em Imst no Tirol! Em Fermpass pegaremos uma “carona” para 

chegarmos ao topo dos Alpes. 
 

Refeições: café da manhã, pic nic e jantar 

Hospedagem: Alpenhotel Linserhof https://www.linserhof.info/ 
 

Dia 5 - Burgusio 

Pedalando pelo Tirol do Sul até chegarmos no Alto Adige, 

nossa ultima fronteira, entraremos na Itália pelo Passo di Resia. 

As Dolomitas estarão na nossa frente em uma imponente 

paisagem!  
 

Refeições: café da manhã 

Hospedagem: Hotel Engel https://www.hotelengel.com/#hotel 

 

Dia 6 – Merano 

Após café da manhã, seguimos para Merano, O nome da 

cidadela vem dos tempos romanos e de um forte na cidade onde 

a "Via Claudia Augusta“ atravessa a vila.  
 

Refeições: café da manhã e jantar 

Hospedagem: Hotel Terme de Merano 

https://www.hoteltermemerano.it/en 
 

Dia 7 – Após o café seguimos para os mais variados destinos. 

 
Regras básicas para a nossa viagem:  

• Vamos pedalar todos os dias, inclusive nos chuvosos, saindo sempre 

pela manhã, no horário previamente estabelecido. 

• Em caso de alguma adversidade, vamos considerar a necessidade do 

grupo todo avançar uma parte do roteiro de van ou algum outro 

meio de transporte. 

• No decorrer do trajeto, é comum que alguns queiram pedalar um 

pouco mais forte que outros ou que alguns queiram fazer paradas 

para fotos. Por isso deveremos estar com nossos celulares ligados 

no caso de separações momentâneas. Aqueles que tomarem a 

dianteira deverão aguardar pelos demais, em um algum ponto onde 

a comunicação ainda seja possível.  
 

 

de Augusto, decidiu abrir uma passagem através dos Alpes para 

as incursões militares em Rhaetia - Vindelicia e no Noricum , 

hoje conhecida como a Áustria . O 

imenso trabalho de construção da estrada 

foi concluída 60 anos depois, em 46-47 

dC pelo filho de Druso , o Imperador 

Cláudio (41-54 dC), para conectar 

pessoas e mercadorias entre o Mar 

Adriático e o rio Pó com o rio Danúbio, 

no fronteira norte do Império. É 

fascinante pensar que já foram 

transportados através dos Alpes, pela 

Via Claudia Augusta: petróleo da 

Espanha , o vinho de Creta , ostras 

frescas, especiarias da Ásia e legiões de 

soldados romanos e comerciantes de 

diversos países . As pessoas aprenderam 

novas formas de cozinhar e aqueles que 

podiam pagar também experimentaram 

iguarias de países remotos. Por outro 

lado, produtos como queijo e vinho 

foram valorizados em todo o Império 

Romano. 

 

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 

 Acesso as Termas de Merano 

 3 jantares, 1 pic nic 
 

O que não está incluso 

 Aéreo até Munique e trem até seu 

destino em Augsburg 

 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 
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