
	  

 
CICLOTURISMO TOSCANA CLASSICA 

 

 
 
Saídas e preços 
MAIO: 03 maio a 09 maio: € 1.650* por pessoa 
JUNHO: 21 junho a 27 junho: € 1.800* por pessoa 
*Suplemento quarto individual € 400 
 

 
1 dia: Florença-Montepulciano 
Chegada em Florença e transfer a Montepulciano. Check in no hotel a partir das 14.00 e 
tarde livre para visitar o charmoso centro histórico de Montepulciano, onde é possível fazer 
degustação de produtos locais como o famoso vino Rosso di Montepulciano, queijos e 
embutidos. Jantar no hotel a partir das 20.00 
Inclui: jantar (bebidas não incluídas) 
Hotel: Etruria Resort o similar 
 
2 dia: Montepulciano – Monticchielo – Pienza 
Encontro com o guia as 9.00 e saída para pedalar 
Percurso: Montepulciano – Monticchielo – Pienza este é o verdadeiro cartão postal das 
maravilhosas colinas da Toscana. A pequena cidade de Pienza proporciona um visual 
maravilhosos. Parada para visitar os pontos principais e degustar de um delicioso gelato 
italiano. 
Cerca de 35 km e 730 de ascensão. 
Parada para lanche/almoço livre. 
Retorno ao hotel e tempo livre. 
Jantar livre 



	  
Inclui: café da manha  
Hotel: Etruria Resort o similar 
 
 
3 dia: Montepulciano – San Quirico d’Orcia – Bagni Vignoni – Castiglion 
d’Orcia 
Encontro com o guia as 9.00 e saída para pedalar 
Percurso: Montepulciano – San Quirico d’Orcia – Bagni Vignoni – Castiglion d’Orcia 
Um percurso desafiador para conquistar as vetas das colinas e desfrutar de um panorama 
completo da belíssima Val d’Orcia, patrimônio mundial da UNESCO. 
Cerca de 35 km e 700 de ascensão. 
Parada para lanche/almoço livre. 
Retorno ao hotel em van e tempo livre. 
Jantar no hotel 
 
Inclui: café da manha e jantar (bebidas não incluídas) 
Hotel: Etruria Resort o similar 
 
4 dia: Colle Val d’Elsa 
Transfer até Colle Val d’Elsa, onde iremos prosseguir 
nossa viagem através das colinas seneses. Dia livre. 
Check in no hotel a partir das 14.00. Aproveitem para 
passear e relaxar na spa do hotel. A noite, nada 
melhor que uma passeada, um delicioso aperitivo e em 
seguida escolher um bom restaurante para saborear a 
comida local. 
Inclui: café da manha  
Hotel: Palazzo San Lorenzo o similar 
 
5 dia: Colle Val d’Elsa – Monteriggione – San Miniato - Siena 
Encontro com o guia as 9.00 e saída para pedalar 
Percurso:  Colle Val d’Elsa – Monteriggione – San Miniato - Siena 
Um percurso da Toscana clássica,  onde poder admirar estes pequenos burgos até a 
fascinante Piazza del Campo, sede do famoso Palio de Siena.  
Cerca de 32 km e 550 de ascensão. 
Parada para lanche/almoço livre. 
Retorno ao hotel em van e tempo livre. 
Jantar no hotel 
Inclui: café da manha e jantar (bebidas não incluídas) 
Hotel: Palazzo San Lorenzo o similar 
 
6 dia: Colle Val d’Elsa – San Gimignano – Colle Val d’Elsa 
Encontro com o guia as 9.00 e saída para pedalar 
Percurso:  Colle Val d’Elsa – San Gimignano – Colle Val d’Elsa 



	  
Vamos conhecer esta encantadora cidade medieval, patrimônio mundial da Unesco, e que 
conserva intacto este aspecto histórico cultural. Vamos passar pela Piazza della cisterna, 
pela Piazza del Duomo e pedalar por suas pequenas ruelas.  
Cerca de 35 km e 700 de ascensão. 
Parada para lanche/almoço livre. 
Retorno ao hotel em van e tempo livre. 
Jantar no hotel 
Inclui: café da manha e jantar (bebidas não incluídas) 
Hotel: Palazzo San Lorenzo o similar 
 
7 dia: Colle Val d’Elsa - Florença 
Café da manha e fim dos serviços.  
Transfer até o aeroporto de Florença 
 

 
 
Inclui: 
 

• 3 noites em Montepulciano com 3 cafés da manha e 2 jantares (o jantar  é composto de três 
pratos a escolha do cliente, nao inclui bebidas) 

• 3 noites em Colle Val d’Elsa com 3 cafés da manha e 2 jantares (o jantar  é composto de 
três pratos a escolha do cliente, nao inclui bebidas) 

• van de assistência com barrinhas, fruta e agua 
• guia ciclístico para os percursos 
• transfer do aeroporto de Florença a Montepulciano 
• transfer de Montepulciano a Colle Val d’Elsa 
• transfer de Colle val d’Elsa a aeroporto de Florença 
• aluguel diário da bicicleta MTB/HIBRIDA 

 
Não inclui: 

• voo 
• seguro saúde  
• taxas de hospedagem local (variam 1 a 4 euros por pessoa por noite) 
• bebidas durante as refeições 
• tudo não indicado na tarifa inclui 

 


