
 

 
 

PROVENCE 
 

O charme da Provence é indiscutível! Suas plantações de lavanda, 

os campos de girassol e os temperos típicos aguçam nossos 

sentidos. No berço da gastronomia francesa, teremos uma amostra 

de aromas e sabores que serão provados lentamente e o dia a dia 

será brindado com os melhores vinhos desta região. À noite, 

castelos e hotéis de charme nos aguardam para o merecido 

descanso.  
 

Dia 1 – Bienvenue en France! –  Avignon 

Chegada em Avignon e transfer da Estação de Trem (TGV) de 

Avignon. até o Hotel Le Vieux Castillon. Ajustes das bicicletas 

e passeio até o Rio Gardon para um delicioso passei de caique 

até Pont du Gard, onde um delicioso pic nic nos aguarda 

embaixo dos famosos arcos deste antigo aqueduto. Retorno ao 

hotel para nosso “welcome dinner”. (17km / 190mt) 
 

Refeições: pic nic e jantar 

Hotel: Hotel Le Vieux Castillon - 

https://www.vieuxcastillon.com/hotel/ 
 

Dia 2 – Chateauneuf-du-Pape 
Após café da manhã, saída para a belíssima vila de 

Chateauneuf-du-Pape onde iremos almoçar, degustar seus 

renomados vinhos e participar de uma experiência incrível de 

harmonização de vinho com chocolate! Noite livre.  (41km / 

400mt) 
 

Refeições: café da manhã, almoço e noite livre 

Hospedagem: Hotel Le Vieux Castillon 
 

Dia 3 - Saint Remy de Provence 

Após café da manhã, saída para Saint Remy, cruzando os 

Alpilles e vários campos floridos da Provence. Muitas vilas 

medievais encontram-se neste caminho fazendo desta uma rota 

muito charmosa. Noite livre. (41km / 200mt) 

 

Região: França 

Destino: Provence 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 22 de Junho a 02 de 

Julho 

Preço por pessoa a €$ 4.095,00 em 

ocupação dupla 

Suplemento Single: €$ 940,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 
 

A Provença, uma região no sudeste da 

França que faz fronteira com a Itália e 

fica na costa do Mar Mediterrâneo, é 

conhecida pela diversidade das suas 

paisagens, que vão desde os Alpes e das 

planícies de Camargue até vinhedos, 

oliveiras, florestas de pinheiros e campos 

de lavanda. Ao sul, fica a Côte d'Azur 

(ou Riviera Francesa), onde se destacam 

a elegante cidade de Nice e cidades 

turísticas glamurosas como Saint-Tropez 

e Cannes. Entre as águas azuis do 

Mediterrâneo e os picos dos Alpes, a 

geografia francesa desenha uma 

paisagem bucólica onde a vida segue o 

ritmo (e os sabores) de cada estação, as 

refeições são sagradas e as feiras de rua 

são os maiores acontecimentos sociais. 

Ali, campos de lavandas dividem a cena 

com mares de girassóis, vinhedos a 

perder de vista e vilas medievais com 

direito a castelos. A Provence fica ainda 

mais especial quando o frio do inverno 

dá uma trégua, com a primavera 

começando a dar o ar da graça. Campos 

de lavanda, construções medievais, 

lindas paisagens, feiras de produtos 

locais e frescos, casinhas amarelas com 

suas janelas pintadas de lilás, ruelas 

apertadas, vinho rosé, céu de um azul 

incomparável. Isso sem falar na beleza 

do Mediterrâneo. Parece até que os 

lugares saíram de cenários de filme, 

todas eles são lindos e charmosos. Você  

 
 

https://www.vieuxcastillon.com/hotel/


 
Refeições: café da manhã, almoço, jantar 

Hospedagem: Le Saint Remy - https://www.le-saint-

remy.fr/en/5-star-hotel-in-saint-remy-de-provence 
 

Dia 4 – Dia de mercado em St Remy de Provence 

Hoje vamos conhecer os famosos mercados Provençais pelas 

ruas de St Remy! Pedalamos até a espetacular vila de Le Baux 

para vivenciar uma incrível experiência em Carrieres-Lumieres. 

O caminho repleto de oliveiras centenárias nos convida a uma 

parada para fotos. Um local importante na Provence, Carrières 

de Lumières está localizado no sopé da vila de Les Baux-de-

Provence, no coração das Alpilles, em um lugar cheio de 

mistério: o Val d'Enfer. Todos os anos, desde a abertura, o 

Carrières de Lumières realiza uma imersiva exposição digital 

dedicada a um grande artista, produzida pela Culturespaces e 

dirigida por Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano 

Siccardi. (20km / 580mt) 
 

Refeições: café da manhã, cooking class com almoço, noite 

livre 

Hospedagem: Le Saint Remy 
 

Dia 5 - Gordes  

Após café da manhã, saída para Gordes - incrustado numa 

colina, no Parque Natural Regional do Luberon está Gordes – 

um vilarejo classificado dentre os mais lindos de toda a França. 

Após almoço seguimos para Abbaye de Senanque, uma joia da 

arte romanesca, construida em 1.148 aonde ainda vivem monges 

cistercianos. (56km / 690mt) 

 

Refeições: café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem Hotel Spa Le Phébus - 

https://www.lephebus.com/en/page/provence-spa-hotel.1.html 
 

Dia 6 - Arte no Luberon  

Após café da manha, transfer de carro até o Luberon. Depois 

sairemos pedalando por um trajeto dos mais bucólicos de toda a 

Provence. Passando por Menerbes (casa do autor Peter Mayle, 

que escreveu um ano em Provence e Picasso), por Goult e 

Rousillon – lindo vilarejo. Conhecida como a cidade Ocre, onde 

o pigmento era extraído, O ocre é um pigmento natural utilizado 

nas primeiras pinturas rupestres. Voltamos ao hotel par anosso 

jantar de despedida! (45km / 73mt) 
 

Refeições: café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Hotel Spa Le Phébus 

 

Dia 7 – Partida para Avignon 

Depois de um café da manhã maravilhoso, é hora de partir para 

Avignon onde vamos acompanhá-lo até a estação de TGV com 

trens diretos para Paris. 

 

 

 

ainda precisa de mais motivos para 

pedalar na Provence? Vem com a gente 

e veja com seus próprios olhos as 

maravilhas do interior da França! 

 

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 

Avignon até partida na mesma 

cidade 

 02 degustações de vinhos 

 01 desgustação e harmonização 

vinho/chocolate 

 Passeio de caique ao longo do Rio 

Gardon 

 01 cooking class com almoço 

 4 jantares, 5 almoços/pic nic 
 

O que não está incluído 

 Aéreo até Paris (inn/out) 

 Traslado até Avignon 

 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.le-saint-remy.fr/en/5-star-hotel-in-saint-remy-de-provence
https://www.le-saint-remy.fr/en/5-star-hotel-in-saint-remy-de-provence
https://www.lephebus.com/en/page/provence-spa-hotel.1.html

