
 

 
 

 
 

CHIANTI CLÁSSICO 
(Toscana) 

 

Através dos campos da região do Chianti você irá pedalar de 
Florença até Siena passando por ruas e vilas medievais como se 
tivesse criando uma pintura renascentista. Provar os vinhos e 
azeites da região combinado com a gastronomia local farão deste 
bike tour uma semana memorável. Andar de bicicleta na Itália 
nem sempre é uma tarefa fácil, e este passeio não é exceção. No 
entanto, as distâncias não são longas e as vistas são espetaculares.  
 

Dia 1 – Firenze 
Nos encontramos na Estação de trem em Florença – Santa 
Maria Novella às 10hs, e de lá, seguimos até San Casciano  para 
ajustar nossas bikes e pedalar até Le Corti, e após parada para 
almoço e degustaçã, prosseguimos para Greve in Chianti. 
 

Refeições: Almoço, degustação e jantar 
Hospedagem: Vignamaggio - http://www.vignamaggio.it/ 
 

Dia 2 - Vignamaggio  
Vignamaggio, uma histórica vila Toscana do século 14, cercada 
por vinhedos e olivais. A residência é famosa também porque 
lá, segundo a história, nasceu a famosa Monna Lisa, la 
"Gioconda" pintada por Leonardo da Vinci. Hoje iremos 
conhecer a propriedade e sua adega. Logo em seguida teremos 
uma aula de culinária toscana regada com vinhos produzidos na 
propriedade.  
 

Refeições: - almoço, cooking class 
Hospedagem: Vignamaggio 
 

Dia 3 - Radda in Chianti  
Hoje iremos para Radda, uma bela cidade medieval rodeada por 
grandes muralhas defensivas. No caminho, uma parada em 
Panzano para conhecermos o famoso “açougueiro” Dario 
Cecchini, onde iremos almoçar 
 

Refeições: - Almoço 
Hospedagem: Palazzo Leopoldo 
http://www.rosshotels.it/ita/palazzo-leopoldo-siena/index.html  

Região: Itália 
Destino: Chianti (Toscana) 
Duração: 7 dias e 6 noites 
Nível da pedalada: moderado 
Próxima saída: sob consulta 
Preço por pessoa a partir de US$ (sob 
consulta) em ocupação dupla 
Suplemento Single: US$ (sob consulta) 
OBS: valores acima não incluem inpostos – IOF/IR, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 
 

Localizada na Toscana, entre Florença e 
Siena, a comuna de Greve in Chianti 
sempre foi um território valorizado do 
ponto de vista da produção agrícola que, 
por sua vez, fomentava a atividade 
comercial com as cidades vizinhas. 
Pouco a pouco pequenos vilarejos, 
igrejas e castelos foram se disseminando 
pelo território graças ao aprimoramento 
da produção vinícola, conferindo 
importância e riqueza à região.  Hoje, a 
cidade é conhecida mais do que tudo 
pelos excelentes vinhos Chianti 
Classico que ganharam as mesas dos 
italianos e são apreciados em todo o 
mundo, se afirmando como polo turístico 
importante. A principal lenda em torno 
do vinho de Chianti vem dessas longas 
disputas medievais entre fiorentinos e 
sieneses. Acredita-se que, um dia, 
cansados de guerrear, os governantes das 
duas cidades decidiram por um outro 
tipo de disputa para estipular sob qual 
bandeira ficaria a região. Assim, 
concordaram que dois cavaleiros sairiam 
ao cantar do primeiro galo da 
madrugada, um partindo de Firenze em 
direção à Siena e o outro no sentido 
contrário. Onde eles se encontrassem, 
seria demarcado o limite dos domínios. 
Assim nasceu a lenda do Gallo Nero, o 
galo negro que até hoje serve de 
emblema dos vinhos de Chianti Classico.  
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http://www.rosshotels.it/ita/palazzo-leopoldo-siena/index.html


 

 
 

Dia 4 – Badia a Coltibuono 
Um dos lugares mais encantadores do Chianti. Badia a 
Coltibuono ou “Abadia da boa colheita", foi construída pelos 
monges de Vallombrosa cerca de mil anos atrás, como um lugar 
de culto e meditação. Vamos almoçar em um dos melhores 
restaurantes do Chianti e depois conhecer os jardins 
renascentistas da propriedade, a vinícola e a abadia. 
 

Refeições: almoço 
Hospedagem: Palazzo Leopoldo 
 

Dia 5 – Castellina  
Sairemos de Radda para a cidade de Castellina in Chianti, 
localizada no topo de uma colina, é um dos destinos mais 
importantes no Chianti. Iremos pedalar até Volpaia, uma 
encantadora vila toscana no alto de uma colina e degustar 
vinhos locais. 
 

Refeições: degustação de vinhos e almoço 
Hospedagem: Palazzo Squarcialupi 
http://www.palazzosquarcialupi.com/ 
 

Dia 6 - Siena 
Hoje iremos pedalar até Siena, pelo caminho paramos para um 
pic nic no campo.  
 

Refeições: pic nic, jantar 
Hospedagem: Hotll Athena - http://www.hotelathena.com/ 
 
Dia 7 – Após delicioso café da manhã, traslado a Estação de 
trem de Florença, onde termina nosso viagem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diz-se que os sieneses escolheram um 
belo e forte galo branco para dar o sinal 
ao seu cavaleiro. Já os fiorentinos teriam 
escolhido um galo negro raquítico, que 
ficou confinado sem comida. Por isso, o 
galo de Firenze teria acordado mais 
cedo, ainda durante a noite, faminto, e 
começado a cantar, fazendo com que seu 
cavaleiro tivesse grande vantagem sobre 
o rival de Siena, cujo galo só acordaria 
para cantar já nos primeiros raios de sol 
da manhã. Assim, dos pouco mais de 60 
quilômetros que separam as duas 
cidades, o cavaleiro sienês conseguiu 
percorrer somente cerca de 12 antes de 
encontrar o oponente nas proximidades 
de Fonterutoli, pouco ao sul de 
Castellina. 
 
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 
 Traslados desde a chegada até a 

partida em Florença 
 Três degustações de vinhos 
 2 jantares, 4 almoços e 1 pic nic 

 

O que não está incluso 
 Aéreo até Florença (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.palazzosquarcialupi.com/
http://www.hotelathena.com/



