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_ patrimônio da humanidade

O Vale do Loire é classificado pela Unesco como patrimônio mundial da humanidade. Por que?

1. Pela riqueza de seu patrimônio arquitetural e suas cidades históricas tais como Blois, Chinon, Orléans, Saumur e Tours, mas 
sobretudo pelos seus castelos.

2. Pela paisagem cultural ao longo do rio Loire e pelo cultivo da terra, testemunho da interação do homem com o seu meio ambiente 
ao longo de 2 mil anos de história.

3. Pela história inscrita em seus monumentos: expressão dos ideais da Renascença e do Iluminismo, base do pensamento e da criação 
da Europa Ocidental.
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A região é entrecortada pela EuroVelo 6, uma ciclovia com cerca de 3.600 km, que corta a França de leste a oeste 
e mais 8 países, ligando o oceano Atlântico ao mar Negro.

Além desta ciclovia, a região conta com um total de 800 km de rotas balizadas para bicicletas.

_ cicloturismo
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_ nossa rota
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Blois - Amboise - Chenonceau - Tours

Iremos pedalar cerca de 105 km, em três dias. Nossa rota foi traçada levando em consideração:
- a segurança das rotas para os ciclistas;
- a beleza;
- a diversidade de paisagens, oferecendo uma visão ampla da região: castelos, cultivo da terra, o Rio Loire e seus 
afluente, cidades históricas, florestas e pequenos vilarejos habitados pela população local.
A rota é majoritariamente plana. O pequeno desnível permite que a cicloviagem seja acessível mesmo para pessoas 
sem grande experiência em pedalar por longos trajetos.

dia 1

dia 2

dia 3

Chenonceau

Total: 
105 km
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_ nossa rota em imagens

Campos 
Cultivados

Rio Loire e afluentesCidades históricas Jardins à francesa

Castelos



Loire a Vélo, by Conexão Paris

_ nossa rota em imagens

Florestas

Casas e caves 
trogloditas

Jardins floridos

Pequenos vilarejos Vinhedos e 
agricultores



_ a guia
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Fernanda Hinke é paulista, de Bauru. Publicitária, descobriu 
sua paixão em Paris: a bicicleta.

Há três anos, em parceria com o Conexão Paris, Fernanda 
organiza e concebe roteiros turísticos de bicicleta em Paris 
e arredores. Junto com sua equipe de guias-ciclistas, 
Fernanda já levou mais de 3 mil brasileiros para pedalar em 
Paris.

_

Fernanda irá acompanhar o grupo de ciclistas durante 
todo o percurso.  Além do conhecimento da região, 
Fernanda está apta a ajudar em caso de problemas com a 
bikes e dar todo o suporte necessário durante toda a 
cicloviagem.

Um carro de apoio estará disponível durante toda a 
viagem.  Além de fazer o transporte das bagagens, o carro 
poderá ser acionado em caso de necessidade durante o 
trajeto de bike.



_ informações práticas
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Duração da viagem 
3 dias / 2 noites

Meios de transporte 
• de Paris até Blois: trem
• de Blois até Tours: bicicleta
• de Tours até Paris: trem

Total do percurso pedalado 
105 km

Máximo pedalado em 1 dia 
45 km

Mínimo pedalado em 1 dia 
25 km

Hospedagem 
Dia 1: Hotel-castelo 3 ***
Dia 2: Hotel 2 **

Pré-requisitos 
• viajar com seguro viagem
• ter experiência em pedalar (sugerimos treinar antes da 

viagem)
• estar em boas condições de saúde
• ter mais de 14 anos

Condições 
Os passeios acontecerão com grupo mínimo de 4 pessoas e 
máximo de 8 pessoas.

Data das próximas viagens 

Vagas disponíveis para: 

• 12, 13 e 14 de agosto

• 16, 17 e 18 de setembro

• 07, 08 e 09 de outubro

Caso você não possa em nenhuma das datas acima, podemos 
organizar novos grupos.



_ informações práticas
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O que está incluído 
• Organização e roteirização da viagem
• Guia em tempo integral
• Bike + equipamento de segurança + capa de chuva
• Passagens de trem
• Hospedagem (quarto compartilhado)
• Café da manhã
• Carro de apoio
• Visita + entradas em 3 castelos (2 em Amboise e 1 em 

Chenonceaux)
• Visita em uma cave de vinhos
• Short com almofadinha para maior conforto (a ser 

usado por baixo da calça)
• Snacks durante a viagem

Valor 
1.300 euros por pessoa 

O que NÃO está incluído 
• refeições (almoço, jantar e lanches)
• ingressos para locais não citados ao lado
• hospedagem em condições diferentes das citadas no 

slide anterior



Vamos com a gente?

Entre em contato:

Mariana Berutto: vendas@minhaviagemparis.com.br
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