
 

 
 

PIEMONTE 
 

O Piemonte é a região das trufas e da “nocciola”, é a terra de 

tradições camponesas, com arrozais a perder de vista na planície, 

as encostas das colinas plantadas com vinhedos e as montanhas 

cobertas de bosques, enriquecem a paisagem da região. 
 

Dia 1 – Benvenuti in Itália! - Saluzzo  

Nos encontramos na estação de trem de Turin – Porta Nuova, às 

10hs da manhã, onde nosso transfer nos levará até a vila de 

Saluzzo. Depois de ajustar as bikes sairemos para um passeio 

até a Abadia de Staffarda 
 

Refeições: Jantar 

Hospedagem: Ântico Podere Propano Country Hotel 

http://www.anticopoderepropano.com 
 

Dia 2 - Loop ride 

Hoje iremos  pedalar até o Castelo di Lagnasco, um complexo 

que engloba três prédios distintos, erguidos no final do século 

XI até o século XVIII.  

 

Refeições: café da manhã , almoço 

Hospedagem: Ântico Podere Propano Country Hotel 

 

Día 3 - Pollenzo 

Hoje é dia de picnic nos campos do Piemonte! Pedalamos para 

Pollenzo, sede da Universidade de Ciências Gastronômicas. A 

Universidade é responsável pela cultura do SLOW FOOD. Em 

1986 a associação "Arcigola", que hoje com o nome de Slow 

Food, tornou-se um movimento internacional, ativo em mais de 

150 países. Slow Food ajuda as pessoas a redescobrirem o 

prazer de alimentar-se e compreenderem a importância de 

entender de onde a sua comida é proveniente, quem faz e como 

é feita.  

 

 

Região: Itália 

Destino: Piemonte 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 10 a 16 de Outubro 

Preço por pessoa a € 4.100,00 em 

ocupação dupla 

Suplemento Single: € 950,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 

 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 

Os grandes picos dos Alpes, o doce 

perfil das colinas, a vasta planície, fazem 

desta região um extraordinário lugar de 

encontro de história, tradições, indústria. 

A região abrange a espetacular 

cordilheira dos Alpes ocidentais - com 

os maciços do Monte Bianco, Monte 

Rosa e Monte Cervino -, a parte inicial 

da extensa planície do rio Pó e seus 

afluentes, e um amplo arco que, 

seguindo de Cuneo para Turim e 

Novara, delimita uma esplêndida área de 

colinas: os Langhe e o Monferrato. 

Como sempre, os caprichos da geografia 

ditaram aqui também o desenvolvimento 

da região, compreendendo-se assim por 

que as áreas na planície gozaram de 

ininterrupto progresso, enquanto os vales 

nas colinas e nas montanhas, por mais 

isolados, permaneceram alheios e 

fortemente apegados às suas tradições. O 

fato da potência de Roma ter conseguido 

penetrar também nesses íngremes vales, 

é atestado por vários restos 

arqueológicos, mormente em cidades 

como Turim e Susa. O primeiro grande 

período de urbanização ocorreu na Idade 

Média. Dessa época, o Piemonte guarda 

uma extraordinária variedade de 

exemplos: dos "ricetti" - recintos 

fortificados usados como defesa contra 

as incursões Candelo e muitos outros 

encontrados só nesta região, a centros 

antigos, alguns muito conhecidos, como 

Avigliana, outros de menor importância 

mas, mesmo assim, significativos, como  

http://www.anticopoderepropano.com/


 
Refeições: café da manhã pic nic, wine pairing (chocolate), 

jantar 

Hospedagem: Albergo dell’Agenzia 

http://www.albergoagenzia.it/welcome.lasso 

 

Dia 4 – Loop ride 

Hoje faremos uma pedala pela região de Pollenzo e depois nos 

reuniremos para uma divertida aula de culinaria na consagrada 

Università di Scienze Gastronomiche (http://www.unisg.it/)  
 

Refeições: café da manhã, cooking class 

Hospedagem: Albergo dell’Agenzia 
 

Dia 5 - Monchiero 

Hoje mudamos de hotel no caminho paramos para almoçar na 

vila de Barolo, famosa por produzir um dos mais renomados 

vinhos italinos que também leva seu nome.. Faremos uma 

degustação de vinhos e em seguida, com alguns cachorros e 

caçadores, iremos para uma pitoresca “caça” as famosas trufas 

brancas seguida de degustação! 
 

Refeições: café da manhã, almoço, wine tasting, caça de trufas 

Hospedagem Il Boscareto Resort & SPA 

http://www.ilboscaretoresort.it OU Arborina Relais - 

https://www.arborinarelais.it/en/ 
 

Dia 6 - Langhe 

Hoje iremos pedalar até um Consorcio Agricola de pasta de 

“nocciola” (avelãs) e descobrir como é produzido um dos mais 

deliciosos alimentos do mundo - a pasta di nocciola! 

Retornamos ao hotel para num tipico jantar piemontês. 

 

Refeições: café da manhã , degustação de pasta de avelã, jantar 

Hospedagem Il Boscareto Resort & SPA OU Arborina Relais 
 

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

para Turim, onde termina nosso tour e você poderá pegar um 

trem para seu próximo destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceva, Visone, Carmagnola, Cuorgnè, 

caracterizados por moradias com 

pórticos baixos, e construções simples, 

às vezes toscas. 

 

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 Turim 

 Aula de culinária 

 Wine pairing (vinho e chocolate) 

 “caça” de trufas 

 Degustação de pasta de avelã 

 Uma degustação de vinhos 

 3 jantares, 2 almoços e 1 pic nic 
 

O que não está incluído 

 Aéreo até Turim (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.albergoagenzia.it/welcome.lasso
http://www.unisg.it/
http://www.ilboscaretoresort.it/
https://www.arborinarelais.it/en/

