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introdução

A Rota dos Grands-Crus na região da Borgonha é
conhecida como a terra dos vinhos excepcionais. É aqui que
encontramos os vinhos grands crus e premiers crus,
denominação que determina os vinhos de elite da
Borgonha.
Dijon, capital administrativa e gastronômica da Borgonha,
também é reconhecida pela sua arquitetura: os toits
bourguignons (telhados coloridos em formato de diamante,
símbolos da região) e as casas medievais.
Também não poderíamos deixar de citar a cidade de
Beaune. O vinhedo da encosta de Beaune produz vinhos
brancos super prestigiados e apreciados no mundo inteiro
por sua elegância e renamento.
Além dos vinhos e da alta gastronomia, as belíssimas
paisagens locais tornaram a região conhecida como a
"França Profunda", com todo seu charme rústico e
encantador.
Venha viver esta experiência com a gente!

vem todo mundo

O cicloturismo é a nossa proposta para você
descobrir a região da Borgonha. Mas, não se
preocupe, você não precisa ser atleta. Vamos pedalar,
mas também fazer piqueniques, degustar vinhos
excepcionais, passear pelos vilarejos, ter jantares
gastronômicos e muito mais!
Todos estão aptos a participar, basta estar em boas
condições de saúde, saber andar de bicicleta e querer
viajar de uma forma autêntica, mais contemplativa,
explorando sabores e cheiros locais.
Os trajetos são super fáceis e você pode optar por
usar uma bicicleta com assistência elétrica.
Um carro de apoio estará disponível para urgências
durante toda a viagem.

Você
vai:

Pedalar pela região e conhecer a “França Profunda”,
conhecida por seu charme rústico e encantador;
Conhecer 2 cidades históricas (Dijon e Beaune) e
inúmeros vilarejos.
Pedalar entre os vinhedos mais prestigiosos do
mundo: Romanée-Conti, Gevrey-Chambertin, NuitsSaint-Georges, Pommard etc;
Fazer degustações em 4 caves de vinho;
Degustar a famosa mostarda de Dijon;
Apreciar a arquitetura típica;
E ainda experimentar as riquezas da gastronomia
local.

no pacote

O que está incluído
Expertise no planejamento da viagem;
Passagem de trem Paris - Dijon e Beaune - Paris;
Bicicleta com assistência elétrica ou bike trek e
equipamento de segurança;
02 noites de hospedagem em hotéis 3 e 4 estrelas —
há variação de valores entre quartos individuais e compartilhados;

Transporte de bagagens entre um hotel e outro;
Degustação em 4 caves de vinho
Roteiro detalhado pré-viagem;
Guia de viagem com informações históricas sobre o
local;
Carro de apoio disponível para urgências durante toda a
viagem.
Para as viagens guiadas, acompanhamento de guia
brasileiro, bilíngue, grande conhecedor da região.

O que não está incluído
Ingressos para atrações não mencionadas;
Todas as refeições (cafés da manhã, almoços, jantares);
Hospedagens em condições diferentes das citadas.

P O N TO S
A LTO S
Vivência da cultura local
Além de visitar algumas das principais atrações turísticas da região, você
experimentará um pouco do estilo de vida local. Você poderá comprar vinhos e
produtos da gastronomia local para os piqueniques que serão feitos em pequenos
vilarejos ou nos campos durante o percurso. Você passará por campos cultivados
e pelos lindos vinhedos, e poderá ver de perto o trabalho dos viticultores. Terá
ainda a chance de visitar um pequeno produtor e degustar seus vinhos.
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Sem estresse

sans
stress

profiter

Você não terá de se preocupar com
absolutamente nada. Toda a logística da viagem
é por nossa conta: reserva das passagens de
borgonha | fr

trem, escolha dos hotéis e restaurantes,
preparação das bicicletas, detalhamento das rotas
e locais a serem visitados.
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slow
travel

Turismo ativo

revigorer
Ao pedalar pelo Vale do Loire,
você estará em constante contato
com a natureza, sentindo o
aroma dos campos e o vento no
rosto. Viajar de bicicleta signica ir
devagar, mas viver mais
intensamente — e, claro, liberar
endorna! Você vai trilhar
caminhos por onde carros não
passam e rotas alternativas por
onde não circulam os grandes ônibus turísticos. Quando chegar
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diante dos suntuosos castelos e das cidades históricas durante o
trajeto, você terá a sensação de merecimento por ter chegado até
lá de bike, por seu próprio esforço. A sensação de prazer é
indescritível — e não se surpreenda se você chegar ao nal da
viagem com a sensação de ter se transformado.

- conhecida como a Champs-Élysées
dos vinhos - você vai passar por
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Ao pedalar pela Rota dos Grands-Crus

domínios como Romanée-Conti, NuitSaint-Georges, Pommard, GevreyChambertin e se sentir folheando a
carta de vinhos de um restaurante no.
Além dos vinhedos, plantados em clos
(terrenos fechados com os lindíssimos
muros de pedra), os pequenos vilarejos
são um charme a parte.
Além da cidade de Dijon Você vai conhecer
Beaune, a capital dos vinhos da Borgonha,
cidade cheia de charme, com ótimos

Descubra
uma das
mais lindas
regiões
da França
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restaurantes e caves históricas.
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grandes vinhos
gastronomia local

&

Além dos vinhos excepcionais, delicie-se com
os pratos típicos da região — entre eles, os
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famosos escargots e o Boeuf Bourguignon

dias
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3
itinerário

3

itinerário

dias

Dijon - Nuits-Saint-Georges 25km

1º
DIA

07h30: Saída do trem de Paris com destino a Dijon.
09h30: Chegada a Dijon.
10h00: Início do passeio de bike e visita à cidade de Dijon.
12h00: Degustação das mostardas Dijon.
12h30: Almoço na cidade de Dijon.
14h30: Pedalada de Dijon a Gevrey-Chambertin.
16h00: Degustação de vinhos em Gevrey-Chambertin.
17h00: Pedalada de Gevrey-Chambertin a Nuits-Saint-Georges.
18h30: Chegada ao hotel.
20h00: Jantar.
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itinerário

dias

Nuits- Saint-Georges - Beaune 20km

2º
DIA

08h30: Café da manhã.
09h30: Saída do hotel.
10h00: Trajeto de Nuits-Saint-Georges ao Château Corton.
12h00: Sugestão de almoço-piquenique com produtos
locais e degustação de vinhos.
14h00: Trajeto do Château Corton até Beaune.
15h00: Chegada ao hotel em Beaune.
16h00: Visita à cidade e ao Hospice de Beaune (opcional)
e degustação de vinhos em tradicional cave.
19h00: Jantar.
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itinerário

dias

Beaune - Puligny-Montrachet - Beaune 25km

3º
DIA

08h30: Café da manhã.
09h30: Saída do hotel.
10h00: Trajeto de Beaune a Puligny-Montrachet
passando por Pommard, Volnay e Meursault.
12h00: Almoço e degustação de vinhos em PulignyMontrachet.
15h00: Saída de Puligny-Montrachet para Beaune.
18h00: Trem de retorno a Paris.

no detalhe

números
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itinerário

dias

do passeio

Total do percurso em 3 dias: 70 km
Nível de diculdade - Fácil.
Lembre-se: você pode optar por fazer o passeio em bicicleta com
assistência elétrica, o que diminui o esforço físico.

Investimento:
Viagem com guia: 1.180 euros
(grupo mínimo de 3 pessoas e máximo 10 pessoas)

Viagem auto-guiada: 720 euros
Valor adicional para quarto individual: 300 euros

Formas de pagamento:
Paypal ou transferência bancária
30% no ato da reserva e o restante em até 3 vezes.*
*Consulte o termo de serviço para política de cancelamento e informações adicionais.
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Quand?

itinerário

datas

das viagens

Viagens com guia - grupos 2020:
5, 6 e 7 de Maio
8, 9 e 10 de Junho
8, 9 e 10 de Setembro
13, 14 e 15 de Outubro

Viagens sem guia - 2020:
Entre abril e outubro, nos
dias de sua preferência.
Contato Conexão Paris Viagens
Fernanda Hinke
WhatsApp: + 33 6 52 54 85 22
ola@conexaoparis.com.br
Site: www.conexaoparisviagens.com.br

dias

perguntas freqeuntes

sans doute

Qual a diferença entre a viagem com guia e a
viagem autoguiada?

A grande diferença é que, na viagem guiada,
você terá o acompanhamento do guia em
tempo integral e também o almoço-piquenique.
Já na viagem autoguiada, não há o
acompanhamento do guia e você fará suas
refeições de forma independente. Porém, você
receberá um PDF com todas as informações
sobre os locais visitados e o planejamento de
cada dia do roteiro.

Para quem é indicada uma viagem autoguiada?

Existem viajantes independentes, que não
gostam de viajar em grupo e que, mesmo que
se percam um pouquinho no trajeto, entendem
isso como uma oportunidade de explorar ainda
mais o local. Se você se identica como esse
perl viajante, nossas propostas de viagens
autoguiadas são perfeitas para você.

perguntas freqeuntes

sans doute

Em caso de chuva, a viagem é cancelada?

O passeio de bike ocorre mesmo em caso de
chuva. Se for este o caso, que tranquilo(a), pois
capas de chuva serão fornecidas. A viagem só
será cancelada ou remarcada em caso de
condições climáticas extremas.

Que tipo de roupa eu devo usar?
Sugerimos roupas confortáveis. Não há a
necessidade de serem esportivas ou especícas
para o ciclismo — o importante é sentir-se
confortável. Leve também roupas casuais para
os dois jantares, e uma mochila para guardar
uma garranha d'água e para o caso de você
comprar algum souvenir durante a viagem. Em
dias mais frios (menos de 15°C), o mais
importante é manter aquecidas as extremidades:
orelhas, pescoço, mãos e pés.

Quem somos?

Somos 4: Fernanda, Mariana, Lina e Rodrigo. Em comum, o fato de
sermos brasileiros. Também — e sobretudo! — o fato de termos sido
transformados pelo estilo de vida francês.
A experiência de vida de cada um de nós na França nos fez enxergar o
mundo com outros olhos.
Adotamos a bicicleta — na cidade e em nossas viagens. Quando não dá
para ir de bike, vamos a pé ou de transporte público. (Carro, só em
último caso.)
Descobrimos o sabor dos produtos da estação: cogumelos no outono,
ostras e frutos do mar no inverno, frutas vermelhas e aspargos na
primavera, pêssegos e gos no verão.
Aprendemos que é preciso valorizar o saber local dos pequenos
produtores — o queijo, o vinho, o pão etc.
Fomos obrigados a desacelerar — e descobrimos a importância de se
viver mais devagar, de descansar, de contemplar. Comércio fecha cedo,
restaurantes fecham em agosto, lojas não abrem aos domingos. Não é
por acaso: é de propósito. É preciso dar um tempo.
Entendemos que tem hora para desconectar — e que likes não medem
felicidade.

falaram da gente
depoimentos

Já viajei muito pela França, mas a rota dos

Eu sempre quis passear de bicicleta elétrica pela

vinhos da Borgonha de bicicleta foi uma

região da Borgonha para poder apreciar cada

experiência única e inesquecível. Eu já havia

detalhe da paisagem com calma, sem pressa. E

feito essa mesma rota de carro há alguns anos,

este passeio realmente superou as minhas

mas a perspectiva da bike muda tudo,

expectativas em tudo! Eu nunca tinha andado

principalmente pelo contato imediato com a

de bicicleta elétrica, então, a princípio eu tive um

natureza, aromas e cores.

pouco de receio, pois não sabia se iria me

Recomendo este passeio 100% para toda as

adaptar. Mas realmente é muito fácil de

idades, as bicicletas elétricas são robustas e

aprender e gostoso de andar.

excelentes, não requerem preparo físico e

Eu realmente amei poder ter tido esta

impulsionam nossa energia com o ar fresco no

oportunidade e com certeza quero fazer outros

rosto a cada retomada das degustações!

percursos pela França com a Fernanda e

Os pontos de parada escolhidos à dedo pelo

recomendo! Ela realmente se preocupou com

Conexão Paris são fantásticos e ganham ainda

cada detalhe do roteiro para que a viagem

mais emoção com a enriquecedora narrativa da

fosse algo realmente memorável!

guia Fernanda Hinke.
Vanessa Oliveira
Renata Souto

Entrar em contato

Fale com a gente, nós vamos preparar a
viagem dos seus sonhos
Contato Conexão Paris Viagens
Fernanda Hinke
WhatsApp: + 33 6 52 54 85 22
ola@conexaoparis.com.br
Site: www.conexaoparisviagens.com.br

pedalar
com
a gente

vem

na França!

