
 

 
 

VALE DO LOIRE 
 

Prepare-se para uma semana de bike no coração da França! 

Vamos explorar a Touraine, um Patrimônio Mundial da 

UNESCO localizado no Vale do Loire. Iremos cruzar 

exuberantes paisagens com campos de trigo, vinhas e girassóis. 

Iremos pedalar ao longo das margens do rio mais longo e 

selvagem da França, o Loire que corta densas florestas de 

carvalho. Imagine-se na corte de Francisco 1º enquanto caminha 

por salões e jardins requintados de castelos renascentistas tão 

majestosos como Chambord ou Chaumont. Região do vinho por 

excelência, o vale do Loire tem um estilo para cada gosto, do 

seco Chenin Blanc, aos de sobremesa com sabor de mel e noz-

moscada, como os vinhos de Vouvray ou Montlouis-sur-Loire e 

os espetaculares vinhos espumantes que colocariam alguns 

champanhes de lado e até os robustos tintos Cabernet Franc de 

Bourgeuil e Chinon. O Touraine é um paraíso. As 

especialidades locais incluem carne de porco “rillettes” e 

“rillons”, Géline de Touraine, peixes de água doce, legumes e 

queijo de cabra picante. Há tanta variedade de produtos frescos 

ali, que o Vale do Loire é conhecido como o Jardim da França.  

Vive la Loire! 
 

Dia 1 – Bienvenue en France! 

Nos encontramos na Estação de Tours as 11hs. No hotel, iremos 

ajustar nossas bikes, um rápido briefing da nossa semana e um 

loop ride. (22,5 km) 

 

Refeições: Pic nic e Jantar 

Hotel: Chateau La Roche Ploquin 

https://www.chateaularocheploquin.com/en/ 

 

 

 

 

 

Região: França 

Destino: Vale do Loire 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: fácil 

Próxima saída: 26 de agosto a 01 de 

setembro 

Preço por pessoa a partir de € 

3.850,00  

Suplemento Single: € 870,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF/IR, 

referência cambio turismo 

 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 

Vale do Loire é conhecido como 

o Jardim da França e o Berço da Língua 

Francesa. É também de realçar a 

qualidade do seu patrimônio 

arquitetónico, nas suas cidades 

históricas, como Amboise, Angers, 

Chinon, Nantes, Orleans, Saunur e 

Tours, mas em especial para os seus 

mundialmente famosos castelos, como o 

Castelo de Amboise, Chambord, 

Vilandry e Chenonceaus e dos seus 

vinhos famosos. Menos conhecidos mas 

muito interessantes também, existem 

alguns castelos medievais como o 

Castelo de Rivau, os seus estábulos reais 

e os seus jardins de contos de fadas, o 

Castelo de Langeais e a Fortaleza Real 

de Chinon. A paisagem do Vale do 

Loire, e mais particularmente nos seus 

muitos monumentos culturais, ilustra um 

grau excepcional dos ideais do 

Renascimento e do Iluminismo na 

Europa Ocidental. O Vale do Loire é 

uma excelente paisagem cultural de 

grande beleza, contendo, vilas e aldeias 

históricas, grandes monumentos 

arquitetônicos, os seus muitos castelo e 

os seus vinhos. Em 2 de dezembro de 

2000, a UNESCO acrescentou a parte 

central do vale do rio Loire, entre 

Maine e Sully-sur-Loire, para a sua lista 

de Patrimônio Mundial. Ao escolher esta 

área que inclui os departamentos 

franceses de Loiret, Loir-et-Cher, Indre-  

 

https://www.chateaularocheploquin.com/en/


 
Dia 2 - Os vinhos e o Castelo de Chinon  

Vamos pedalar até as cavernas de Panzoult e visitar suas 

esculturas. Após almoço vamos conhecer o magnifico castrelo 

de Chinon (42km) 
 

Refeições: Almoço, Wine tasting e jantar 

Hospedagem: Chateau La Roche Ploquin 
 

Dia 3 – Tours e o Rio Loire 

Rumo a oeste, vamos pedalar seguindo ao longo do Rio Loire. 

Continuamos nossa jornada para a cidade real de Amboise. 

Nosso hotel para as próximas duas noites é uma casa senhorial 

do século 17 deliciosamente restaurada no centro da cidade. 

(49km) 
 

Refeições: café da manhã, almoço, noite livre 

Hospedagem: Clos d'Amboise 

http://www.leclosdamboise.com/br/ 
 

Dia 4 – O majestoso Castelo de  Chenonceau 

Vamos visitar o majestoso Château de Chenonceau. Conhecido 

como o “castelo das senhoras”, é o mais requintado e mobiliado 

castelo da França. De volta à Amboise, vamos explorar esta 

cidade real. Visite a casa de e o museu Leonardo da Vinci. 

(35km) 
 

Refeições: café da manhã e pic nic, noite livre 

Hospedagem: Clos d'Amboise 

 

Dia 5 – Chateau Chaumont e seus jardins 

Embalamos nossas malas e, depois de um suntuoso café da 

manhã com café fresco, sucos, croissants e baguetes crocantes, 

continuamos nossa aventura. (46km) 
 

Refeições: - café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem Hotel Les Sources de Cheverny -  

https://www.sources-cheverny.com/en/ 
 

Dia 6 – A joia da coroa – Chateau Chmabord 

Acorde ao som dos pássaros que cantam nas árvores, desfrute de 

um café da manhã digno de um rei, ou rainha. Vamos pedalar 

até Chambord, um dos castelos mais imponentes do Loire e 

almoçar em um de seus bistrôs! (46km) 

 

Refeições: café da manhã, almoço, degustação de vinho e jantar 

Hospedagem: Hotel Les Sources de Cheverny 

 

Dia 7 – Partida para Blois-Chambord 

Depois de um café da manhã maravilhoso, é hora de partir para 

Blois onde vamos acompanhá-lo até a estação de trem, com 

opções de saídas diretas para Paris.  

 

Au revoir la France. 

et-Loire, e Maine-et-Loire, a comissão 

disse que o Vale do Loire é uma 

excepcional paisagem cultural, de 

grande beleza, composta de cidades e 

vilas históricas, grandes monumentos 

arquitetónicos - os Châteaux - e terrenos 

que foram cultivados e moldados por 

séculos de interação entre as populações 

locais e as suas características físicas do 

ambiente, em especial do próprio Loire. 

No mesmo tempo, o Vale do Loire é 

composto de muitos jardins notáveis 

como os do Castelo de Vilandry, do 

Castelo de Chaumont-sur-Loire e por 

fim os do Castelo de Rivau e os seus 

jardins de contos de fadas. 

 

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 em 

Tours e partida em Blois 

 2 degustações de vinhos 

 1 de gustação de queijo 

 4 jantares, 5 almoços, 1 pic nic 
 

O que não está incluído 

 Aéreo até Paris (inn/out) 

 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.leclosdamboise.com/br/
https://www.sources-cheverny.com/en/

