
 

 
 

Champagne 
 

Champagne-Ardenne com centenas de quilômetros de canais e 

seus caminhos e muitas estradas secundárias com pouco tráfego, 

Champagne-Ardenne é um lugar ideal para andar de bicicleta. 

Das paisagens ondulantes das Ardenas e Haute-Marne às 

planícies de Champagne, você irá encontrar paisagens 

maravilhosas, hotéis fantásticos, história e os melhores vinhos 

espumantes do mundo – a CHAMPAGNE!  
 

Dia 1 – Bienvenue en France! – Epernay (20km/315m) 

Nos encontramos na estação de trem de Epernay às 12h00. 

Faremos um brinde à nossa chegada na região de Champagne 

em um bistrô local próximo à estação de trem. Após o almoço, 

seguimos para o sul de Epernay. Check-in no hotel e bike fit 

durante um passeio que nos levará pelo oeste dos vinhedos da 

Côte de Blancs, onde a uva Chardonnay é a rainha, antes de 

retornarmos ao hotel pelos vinhedos do Vale do Marne em Pinot 

Meunier. Esta noite desfrutaremos de um jantar gastronômico 

preparado para nós pelo chef Thomas Debouzy, acompanhado 

de um delicioso champanhe, é claro!  

 

Refeições: Almoço, Jantar 

Hospedagem: Hostellerie La Briqueterie – Relais & Chateaux 

http://www.labriqueterie.fr/ 
 

Dia 2 – Côte de Blancs (Cramant) – (38km/464m) 

Após um delicioso café da manhã, pedalamos para o leste até o 

coração da Côte de Blancs, passando pelas aldeias de Avize e 

Cramant, famosas por serem as duas primeiras aldeias Grand 

cru originais até 1985. Faremos uma parada para uma visita e 

almoço em uma vinícola familiar em Cramant. De volta ao 

hotel, aproveite o spa ou relaxe no jardim deste maravilhoso 

Relais & Chateau. Hoje vamos ter uma divertida aula de 

culinária. François e sua família produzem deliciosa champagne 

a partir das uvas Chardonnay single varietal, Pinot Noir e Pinot 

Meunier, bem como rosé e Grand cru. 

 

Refeições: Café da manhã, almoço, cooking class com jantar  

Hospedagem: Hostellerie La Briqueterie 

Região: França 

Destino: Champagne 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 22 a 28 de setembro 

Preço por pessoa a € 4.950,00 em 

ocupação dupla 

Suplemento Single: € 1.520,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 

 

Champagne, situada a leste da região de 

Paris, é uma das grandes províncias 

históricas da França. Já na época do 

imperador Carlos Magno, no século IX, 

Champagne era uma das grandes regiões 

da Europa, uma rica área agrícola que 

era famosa por suas feiras. Hoje, graças 

a uma espécie de espumante que deu 

nome à região, a palavra Champagne é 

mundialmente conhecida - ainda que 

muitos dos que a conhecem não saibam 

exatamente de onde vem. 

Champagne, o mais delicioso dos 

espumantes, não foi realmente inventado 

na região. Segundo a lenda, foram os 

monges que compraram o método de 

fabricação de vinho espumante no 

Languedoc, no sul da França; mas eles 

logo descobriram que o solo calcário e 

as condições climáticas na região de 

Champagne produziam um vinho 

espumante brilhante que, na opinião de 

muitas pessoas, era melhor do que os 

vinhos espumantes produzidos mais ao 

sul. Claro que havia mais na história do 

champanhe do que isso; o sucesso 

comercial ao longo dos séculos teve 

tanto a ver com o fato de a região de 

Champagne ser próxima a Paris e outras 

grandes cidades europeias, quanto com 

as qualidades inerentes do produto. Mas 

não há nenhuma região na França - 

talvez nenhuma outra região no mundo - 

cujo nome tenha se tornado tão famoso 

por um produto local. 

 

http://www.labriqueterie.fr/


 
Dia 3 – Canal de Marne (38km/395m) 

Seguimos pedalando para nordeste pela vila de Chouilly pela 

ciclovia a margem do rio Marne entrando na antiga vila de Aÿ. 

O encantador centro da cidade é o lar de alguns dos melhores 

vinhos de Champagne. Na sub-região do Vale do Marne, os 

vinhedos Grand cru aqui são particularmente adequados para a 

uva Pinot Noir, em 2015 foram classificados pela UNESCO. Na 

verdade, muitos dos produtores de champanhe mais exclusivos 

estão sediados em Aÿ, como Bollinger, Deutz e Gosset, (a mais 

antiga vinícola a produzir em Champagne desde 1584). Um 

esplêndido almoço nos aguarda em um terraço ajardinado e 

arborizado seguido de uma visita a um produtor de Grand cru. 

Não beba muito, os últimos 4 quilômetros de nossa viagem são 

uma subida com vistas da cidade de Epernay, valem o esforço.  

Esta tarde você está livre para desfrutar do luxuoso spa ou da 

piscina infinita, as incríveis vistas dos vinhedos de Pinot 

Meunier que se estendem até os portões de Epernay. A noite, 

iremos saborear um menu degustação agraciado com estrelas 

Michelin e criado pelo Chef Jean-Denis Rieubland. 

 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Royal Champagne Hotel & Spa (Leading Hotels 

of the World) - https://royalchampagne.com/ 
 

Dia 4 – Vale Marne (26km/403m) 

Após um café da manhã gourmet, sairemos para pedalar através 

da floresta do parque natural de Reims, reemergindo nos 

vinhedos do Vale do Marne, classificados pela UNESCO. 

Paramos para visitar uma adega única de calcário repleta de 

conchas fossilizadas de caracóis do mar que datam de 45 

milhões de anos. Continuamos nosso passeio até a aldeia 

histórica de Hautvillers passando pela Abadia de São Pedro 

onde, no século 17, o monge encarregado da adega, um certo 

Dom Perignon, teria aperfeiçoado a técnica de fazer champanhe 

espumante. A célebre marca Dom Perignon, (propriedade da 

famosa empresa Moët & Chandon), é uma homenagem ao 

homem que fez do Champagne a famosa bebida que 

conhecemos hoje. Esta tarde, iremos a Epernay, o epicentro 

cultural da indústria local, para visitar uma das grandes casas 

que margeiam a Avenida de Champagne classificada pela 

UNESCO. Pare e faça uma selfie com a estátua de Dom 

Perignon nas adegas Moët & Chandon ou confira a torre belle-

époque de Champagne de Castellane. Noite livre 
 

Refeições: Café da manhã, almoço, noite livre 

Hospedagem: Royal Champagne Hotel & Spa 
 

Dia 5 – Reims (34km/483m) 

Saímos após café da manhã pedalando até Sacy. Após o almoço, 

continuamos nosso passeio até Chateau de Sacy, agora nossa 

casa de luxo pelas próximas duas noites. Esta tarde, iremos para 

Reims, onde desceremos 116 degraus até a adega de 

Champagne Pommery. Essas caves foram criadas pelos 

romanos e usadas como abrigo durante os bombardeios da  

Ao todo, existem cerca de 450 

produtores e cooperativas na região 

vinícola de Champagne, muitos deles 

bastante pequenos, e para descobri-los e 

as vinhas os visitantes podem seguir 

percursos de descoberta sinalizados de 

Champagne. Trilhas do vinho bem 

marcadas começam em Reims e em 

Epernay, indicadas por placas marrons 

"route des vins" para carros e 

marcadores verdes para ciclovias. Elas 

levam os visitantes pelos famosos 

vinhedos e aldeias onde - dependendo da 

época do ano - pequenas casas de 

champanhe, muitas delas familiares, 

podem ser abertas para degustação, 

vendas diretas e até visitas guiadas. 

A região de Champagne se orgulha de 

seus laços históricos com alguns dos 

líderes mais icônicos que a França já 

teve - e em particular Joana d'Arc 

(Jeanne d'Arc), que veio da vila de 

Domrémy, agora no departamento de 

Aude, e o general de Gaulle, que está 

sepultado em Colombey les Deux 

Eglises, no Haute Marne. Ao contrário 

de informações falsas repetidas em 

vários sites, de Gaulle não nasceu aqui, e 

não tinha nenhuma ligação ancestral 

com a região. 

 

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 com frutas, snacks e 

bebidas 

 Traslados desde a chegada em 

Epernay até partida em Reims 

 Quatro visitas em vinicolas 

 Cooking Class 

 4 jantares, 6 almoços/pic nic 

 Kit Bike tour du Chef 
 

O que não está incluído 

 Aéreo até Paris (in/out) 

 Traslado até Epernay (trem) – 
sugestão - TER trem sai de Paris Gare 

de l’Est às 10h36 e chega em Epernay 
às 11h52 

https://royalchampagne.com/


 
Primeira Guerra Mundial. Cada túnel tem um nome e você 

ficará maravilhado com as esculturas e as magníficas obras de 

arte. Nossa tarde termina com um passeio a pé pelo centro de 

Reims, visita a Catedral onde muitos dos reis da França foram 

coroados. Noite livre. 
 

Refeições: - Café da manhã, almoço, noite livre 

Hospedagem – Chateau de Sacy - https://www.chateaudesacy-

reims.fr/ 
 

Dia 6 – Reims (32km/493)  

Nosso passeio final nos leva através das fazendas do sudoeste 

de Reims. Cruzaremos campos dedicados a plantações de 

cereais e com vinhedos nas planícies. Durante a Primeira Guerra 

Mundial, os Alemães e Aliados lutaram nestes campos, metro a 

metro, trincheira a trincheira, e passaremos por vários 

cemitérios militares que nos lembram a terrível perda de vidas 

humanas. De volta a Sacy, vamos almoçar em um de nossos 

bistrôs favoritos da cidade. O jantar hoje à noite será em nosso 

hotel e celebraremos nossa semana com mais algumas garrafas 

do fabuloso espumante – Champagne! 

 

Refeições: Café da manhã, almoço, jantar 

Hospedagem: Chateau de Sacy 
 

Dia 7 – À bientôt France!! 

Após café da manhã vamos deixá-los na estação ferroviária 

perto do hotel para a sua viagem de volta a Paris. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Traslado de volta a Paris – sugestão 

– trem às 11h08 TGV de Estação 

Chapagne-Ardenne (alguns km do 

nosso ultimo hotel)) chega em Paris 

Gare de l’Est às 11h50. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.chateaudesacy-reims.fr/
https://www.chateaudesacy-reims.fr/

