
 

 
 

PUGLIA 

 

Puglia, a região localizada no "calcanhar" da bota da Itália, 

permanece relativamente desconhecida para estrangeiros e 

turistas. Seu litoral é um dos mais belos do país. Pequenos 

vilarejos, água azul e cristalina, praias de areia branca, castelos 

medievais e igrejas, extensos olivais, e uma gastronomia 

invejável. Sua costa está delineada por cidades maravilhosas, 

como Polignano a Maré. Precisa de mais razões para amar 

Puglia? Basta vir com a gente pedalar por esta região 

maravilhosa! 

 

Dia 1 – Bem vindo a Puglia 

Transferência do aeroporto de Bari, para nosso primeiro hotel 

nas redondezas de Monopoli. Vamos ajustar as bicicletas, um 

briefing sobre a turnê e saímos para um warm up ride até 

Monopoli 
 

Refeições: Jantar  

Hospedagem: Hotel Il Melograno 

http://www.melograno.com/it/ 
 

Dia 2 - Loop ride até Polignano al Maré - uma das cidades mais 

bonitas no litoral da Puglia, com as suas características 

medievais de uma cidade antiga, com casas construídas 

sobre falésias calcárias, cavernas altas e profundas águas azuis 

do Mar Adriático. E o melhor de tudo… ainda é pouco 

explorada pelo turismo de massa. A tarde, transfer de retorno ao 

hotel.  
 

Refeições: Café da manhã, jantar 

Hospedagem: Hotel Il Melograno 
 

Dia 3 – Vamos pedalar até Alberobello. Lá iremos conhecer o 

trulli e visitar um produtor de mozzarella e aprender como são 

produzidas as deliciosas mozzarellas do sul da Itália. Depois do 

almoço pedalamos em direção ao nosso hotel - Borgo Egnazia. 

Hoje é dia de cooking class...! 

 

Região: Itália 

Destino: Puglia 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: fãcil 

Próxima saída: 07 a 13 de Junho e  

25 de Setembro a 01 de Outubro 

Preço por pessoa a partir de € 

3.950,00 em ocupação dupla 

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

Característica do programa:  

  
Sobre a região 
 

O calcanhar da bota da Itália, na 

península de Salento, é conhecida pelas 

suas praias. E com razão. areia branca e 

o mar Adriático e o Jônico espumando 

ao longo da costa ... o que mais você 

poderia querer? Pense em um masseria é 

uma casa de fazenda fortificada. Nos 

dias de hoje, são únicas no o sul da 

Itália, particularmente Puglia e Sicília, e 

foram transformadas na sua maioria em 

B&Bs, e em alguns casos, hotéis de 

luxo. Qual região da Itália produz mais 

azeite de oliva? Toscana? Umbria? Não, 

é a Puglia. Se você não sabia, pode ser 

porque a maioria das azeitonas da Puglia 

são azeites produzidos em massa, de 

modo que não tenham adquirido o 

mesmo nome de marcas famosas como 

seus colegas do norte. Mas isso não 

significa que as azeitonas aqui não são 

tão boas. Enquanto você estiver na 

Puglia, experimente algumas azeitonas e 

azeites da região e você nunca mais 

esquecerá o frescor dos sabores da 

Puglia. A Puglia é uma região agrícola, 

mas completamente diferente das 

fazendas da Itália central e do norte! Por 

causa da geologia especial de Puglia 

(embora muito seco, grande parte da 

região é feita de camada de calcário, o 

que pode ser permeada pela água da 

chuva), a região está repleta de cavernas. 

A partir do século IX, a Puglia foi 

conquistada pelos sarracenos, bizantinos, 

normandos, o Reino da Sicília, o Reino 

de Nápoles, o Hohenstaufens, os 

espanhóis e os Franceses ... 

http://www.melograno.com/it/


 
Refeições: Café da manhã, degustação de queijo e embutidos 

jantar (cooking class) 

Hospedagem: Hotel Borgo Egnazia - http://borgoegnazia.com/ 

 

Dia 4 – Hoje saímos para pedalar de Borgo Egnazia para La 

Sommitá passando por Cisternino.  No caminho um delicioso 

pic nic nos aguarda. 
 

Refeições: Café da manhã, pici nic 

Hospedagem: La Somintà Relais - http://www.lasommita.it/ ou 

Paragon 700 Boutique Hotel & SPA - 

https://www.paragon700.com/ 

 

Dia 5 – Em um trasnfer seguimos para Lecce.  Visitamos esta 

Linda cidade e seguimos pedalando para Tenuta Centoporte. 

Dependendo das condições de tempo e disponibilidade, visita a 

Grotta della Poesia.  
 

Refeições: Café da manhã e degustação de vinhos 

Hospedagem: Tenuta Centoporte –  

http://www.tenutacentoporte.it/it/home/ 

 

Dia 6 – Vamos pedalar até Leuca, famosa pelo seu farol de 47 

mt de altura e por estar localizada no extreme sul do “salto da 

bota”. 
 

Refeições: Café da manhã e jantar 

Hospedagem: Tenuta Centoporte 

 

Dia 7 – Após o café da manhã, transfer para Bari, iremos 

retornar aos nossos mais variados destinos, com certeza que 

fizemos novos amigos e que o mundo, sob duas rodas, pode ser 

visto em outra velocidade e sob outra perspectiva! 

 

Arrivederci Itália 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e isso é para não mencionar as 

ocupações costeiras pelos turcos e 

venezianos! Resultado: inúmeros 

castelos medievais que você poderá 

visitar. Já ouviu falar de Trulli? São 

cabanas de pedra com telhados em forma 

de cone, são únicos para Puglia, onde 

foram originalmente construído como 

armazéns para fazendas ou como 

moradias. Embora eles estejam 

espalhados por toda a área de Murge de 

Puglia, um lugar popular para vê-los é 

Alberobello, uma pequena cidade 

composta de dezenas de Trulli. Quer as 

suas férias na Itália para provar da sua 

rica culinária? Então esqueça Veneza e 

Florença: Puglia é o lugar certo. 

Exagero? Talvez, mas a melhor comida 

da Itália tende a ser encontrada fora das 

estradas asfaltadas, longe das multidões 

de turistas, e onde há muitos produtos 

frescos ... em outras palavras, em regiões 

como a Puglia.  
 

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 

 Aula de culinária seguida de jantar 

 Traslados desde a chegada até 

partida em Bari 

 Uma degustação de vinhos 

 Visita a produção de mussarela 

com degustação 

 Degustação de azeite de oliva 

 2 jantares e 1 pic nic 
 

O que não está incluso 

 Aéreo até Bari 

 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://borgoegnazia.com/
http://www.lasommita.it/
https://www.paragon700.com/
http://www.tenutacentoporte.it/it/home/

