
 

 
 

Bordeaux 
 

Apenas a uma hora de distância de Paris por avião, e três horas 

de trem (TGV), Bordeaux é a capital do sudoeste da França. 

Distingue-se pela sua arquitetura excepcional do século XVIII, 

que lhe concedeu o título de "Pequena Paris" cerca de 200 anos 

atrás, e mais recentemente o seu estatuto de Patrimônio Mundial 

da UNESCO. Algumas regiões são famosas por suas produções, 

independente do seguimento, não é? Quando falamos sobre 

filmes, logo pensamos em Hollywood. Massas? Certamente, a 

Itália. Porém, e quando nos referimos aos melhores vinhos de 

todo o mundo? Nesse caso, há uma grande possibilidade de 

você ter pensado imediatamente na região de Bordeaux. Venha 

pedalar com a gente por essa magnífica região da França e 

desvendar os mistérios dos melhores vinhos tintos do mundo! 
 

Dia 1 – Bienvenue en France! – Hoje pela manhã vamos busca-

los na estação de trem em Bordeaux. Nossa primeira parada será 

uma visita à premiada Cité du Vin, onde você pode aprender 

tudo sobre os vinhos de Bordeaux e do mundo através desta 

experiência interativa e autoguiada. Após a visita, nos 

encontraremos na varanda do último andar para uma taça de 

vinho e uma vista fabulosa da cidade de Bordeaux. Após 

almoço, seguimos para o famoso distrito de Margaux, nosso 

charmoso hotel situado nas margens do estuário do Gironde. 

Nos reunimos em seguida para um bike fit e um passeio pelos 

vinhedos de Margaux passando muitos castelos famosos. Esta 

noite, nossa aventura do vinho continua com uma degustação no 

Château Marquis de Terme seguida de um jantar de boas-vindas 

no restaurante da vinícola. (21km / 107m de elevação) 
 

Refeições: Almoço, Jantar 

Hospedagem: Le Relais de Margaux - https://www.relais-

margaux.com/ 
 

Dia 2 - Medoc 

Esta manhã, nosso passeio nos levará ao norte através das 

aldeias de Listrac-Médoc e ao longo de estradas rurais 

tranquilas através de florestas de pinheiros até Saint Laurent  

 

Região: França 

Destino: Bordeaux 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 18 a 24 de junho 

Preço por pessoa €4.950,00 em 

ocupação dupla 

Suplemento Single: € 1.310,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 

referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 

Bordeaux é a capital e a maior cidade 

do departamento da Gironda e da 

região Nova Aquitânia, no sudoeste 

de França. É um porto na margem sul 

do rio Garona. Tem cerca de 231 mil 

habitantes (cidade) e 1 105 000 (área 

metropolitana). Designou-se Burdígala 

na Antiguidade. A comuna de Bordeaux 

tem cerca de 235 900 habitantes (2008), 

enquanto que a área metropolitana de 

Bordeaux-Arcachon-Libourne conta com 

cerca de 1 105 257 residentes (2008). É 

atravessada pelo rio Garona. Os 

habitantes de Bordéus designam-se, em 

português, "bordaleses" (em francês, 

Bordelais). A cidade é famosa em todo o 

mundo pelas vinhas, sobretudo desde 

o século XVIII, que lhe proporcionaram 

uma verdadeira idade de ouro. Capital da 

antiga Guyenne (aproximadamente 

a Aquitânia actual), Bordeaux faz parte 

da Gasconha e é situada na fronteira das 

chamadas Landes de Gascogne. Foi 

classificada em 2007 como Património 

Mundial da Humanidade pela UNESCO  

 que reconheceu o excepcional conjunto 

urbano que representa. Desde a 

libertação da cidade na Segunda Guerra 

Mundial, a cidade cresceu e é, hoje, uma 

sede de uma das maiores áreas 

metropolitanas europeias do litoral, 

sendo um destino turístico muito 

apreciado. Entre 30 000 e 20 000 anos 

atrás, a zona de Bordéus era habitada 

por Neandertais, cujos restos foram 

encontrados na gruta de Pair-non-Pair 

perto de Bourg sur Gironde, a norte da 
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Médoc. Nossa jornada continua pela vila de Saint Julien. Uma 

curta viagem nos leva de volta ao nosso hotel, onde você está 

livre para relaxar na piscina enquanto toma uma taça de vinho 

Margaux ou desce até o rio para um momento de paz e 

tranquilidade. Hoje à noite, jantaremos no restaurante do hotel. 

(60km / 300m de elev.) 
 

Refeições: Café da manhã,, pic nic, jantar 

Hospedagem: Le Relais de Margaux 

 

Dia 3 – Saint Emilion 

Depois do café da manhã, seguimos pedalando para o norte, 

vamo atravessar de balsa para “margem esquerda” do Médoc, 

para a cidade-fortaleza de Blaye na “margem direita”. Nosso 

passeio nos leva rio acima através dos vinhedos pouco 

conhecidos, de Côtes de Bourg até a cidade de Saint André de 

Cubzac. Seguimos pela denominação Fronsac antes de chegar 

aos vinhedos de Saint Emilion e à vila medieval de mesmo 

nome. Nosso luxuoso hotel 5 estrelas está situado no centro da 

vila. Noite livre, você poderá jantar em um dos muitos 

restaurantes deliciosos da cidade. (75km / 600m de  elev.) 
 

Refeições: Café da manhã, almoço, noite livre 

Hospedagem: Le Pavie - https://hoteldepavie.com/ 
 

Dia 4 - Pomerol 

Após um café da manhã gastronômico, vamos pedalar pelos 

vinhedos de Saint Emilion, passando pelo Château Cheval 

Blanc (denominação Pomerol). Nosso passeio matinal termina 

com um almoço no terraço do jardim do Chateau Candale. Após 

a nossa deliciosa refeição, pedalamos até a vinícola Saint 

Emilion Grand Cru Classé “A” de Château Pavie para uma 

visita privada e degustação. O Château Pavie é uma das quatro 

propriedades a receber o maior prêmio de status “A”. Após a 

visita, retornaremos a Saint Emilion. Noite livre . (30km / 280m 

de elev.) 
 

Refeições: Café da manhã, almoço, noite livre 

Hospedagem: Le Pavie 
 

Dia 5 – “Entre Deux Mer” 

Hoje começamos nossa jornada rumo ao sul de Bordeaux. 

Vamos pedalar entre os rios Dordonha e Garonne, chamados de 

“Entre-Deux-Mers”, que se traduz como “entre os dois mares”. 

Esta é a maior área de produção de vinho em Bordeaux. Entre-

Deux-Mers tem de tudo, vinho tinto frutado exuberante, brancos 

florais nítidos, vinhos rosados de verão e vinhos brancos doces 

de frutas tropicais, como Cadillac e Loupiac. Paramos para 

almoçar em um charmoso bistrô às margens do rio Garonne. 

Nosso passeio termina no opulento hotel e Spa, Les Sources de 

Caudelie, que será nossa casa nas próximas duas noites. Esta 

tarde, nos reunimos para uma visita privada e degustação na 

famosa vinícola Grand cru Classé Graves do Château Smith 

Haut 

cidade. Bordéus foi fundada no século 

III a.C. com o nome de Burdígala devido 

aos bitúriges viviscos, uma 

tribo gaulesa da região de Bourges. O 

primeiro povoado era situado na foz 

do rio Devèze, afluente do rio Garona. 

Etimologicamente, Burdígala pode ser 

um nome aquitano: Burdi significava 

"ferro" e gala (ver: galena) se traduz por 

"fundição". Portanto, Burdígala poderia 

significar "fundição de ferro", 

designando, deste modo, o lugar onde se 

forjavam as armas e objetos da vida 

quotidiana. O nome evoluiu 

para Bordigala, Bordèu em gasconhês 

e Bordeaux em francês. Em português, 

evoluiu para "Bordéus". Bordéus foi a 

capital francesa por alguns meses 

durante a Primeira Guerra Mundial. Em 

3 de setembro de 1914, após ataque 

aéreo alemão na cidade de Paris, o 

governo e o parlamento transferiram sua 

sede para a cidade, retornando para Paris 

somente no dia 22 de dezembro de 1914. 

Além de seus vinhedos mundialmente 

conhecidos, Bordeaux transpira arte, 

história, gastronomia e agrada tanto os 

que buscam agito quanto os que desejam 

sossego. 
 

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 

Bordeaux até partida 

 Três degustações de vinhos 

 Kit Bike Tour du Chef 

 4 jantares, 5 almoços e 1 pic nic 
 

O que não está incluído 

 Aéreo até Paris (in/out) 

 Traslado até Bordeaux (trem) 

 Gorjetas aos guias locais 

 Bebidas nas refeições 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 Extras em hotéis (lavanderia, telefone) 
 

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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Lafitte. O jantar desta noite será em um charmoso restaurante 

perto do hotel. (57,5km / 444m de elev.) 
 

Refeições: - Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem Les Sources de Caudelie - https://www.sources-

caudalie.com/ 
 

Dia 6 - Chambolle & Gevrey  

Chegamos ao dia “mais doce” da semana, nosso passeio de hoje 

nos leva à famosa região do vinho branco de Sauternes. 

Percorreremos os vinhedos da denominação Graves e os 

bosques mais ao sul, passando pela vila de Sauternes, chegando 

ao Château Guiraud. Na classificação Sauternes de 1855, 

Château Yquem está no topo com sua distinção “Superieur”, e 

Château Guiraud está logo atrás na categoria 1er cru classé com 

apenas dez outros vinhos. No entanto, Guiraud tem uma 

distinção própria, pois é o único produtor orgânico na 

classificação de 1855. Após o almoço no Château, faremos uma 

visita privada à adega e uma degustação de três safras diferentes 

de Sauternes. Retorno ao nosso hotel. Hoje à noite, celebramos 

nossa semana incrível com uma refeição suntuosa no restaurante 

Table du Lavoir do hotel. (38,8km / 330m com traslado de volta 

ao hotel, ou + 36km ida e volta de bike) 
 

Refeições: Café da manhã, almoço, jantar 

Hospedagem: Les Sources de Caudelie 
 

Dia 7 – Depois de mais um delicioso café da manhã, traslado 

para estação de trem, onde termina nosso tour e você poderá 

pegar um trem de alta velocidade (TGV) para Paris. 
 

À bientôt France!! 
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