MEDITERRANEAN TOUR - CÓRSEGA

MAPA / ITENERÁRIO

Neste tour terá a oportunidade de conhecer
de norte a sul a famosa Île de Beauté e de
experimentar os melhores trilhos para
pedalar. Respire e abra bem os olhos num
ambiente de natureza pura! Sente-se
preparado?
EM DESTAQUE







O Cabo Corso – descidas de tirar a respiração!
O deserto de Agriates
A baía do Porto
As Calanches de Piana
Bonifacio e a sua falésia
A famosa cerveja local – Pietra Bier

INCLUÍDO NA VIAGEM












7 Noites em unidades hoteleiras com Peq. Almoço incluído
5 Jantares e 6 almoços
Snacks e águas durante as etapas
2 Guias (língua inglesa)
Carro de apoio
Transfers de bagagem durante todo o tour
Transfers do aeroporto de Bastia ou do porto (dependendo
do local de chegada) até ao primeiro hotel
Transfers do hotel para aeroporto de Olbia ou porto
(dependendo do local de partida)
Viagem de ferry Bonifacio – Sta. Teresa
Provas de vinho e comida e atividades culturais
Total tranquilidade e conforto garantidas pela nossa
experiente equipa


INFORMAÇÕES TOUR:
DATAS: 23 ABRIL 2016 / 17 SETEMBRO 2016
DURAÇÃO: 8 DIAS / 7 NOITES
PREÇO POR PESSOA: 1900€ / 1700*

SUPLEMENTOS:
QUARTO INDIVIDUAL: 350€
ALUGUER BICICLETA: 210€

*APLICÁVEL EM CASO DE PRÉ-PAGAMENTO (DEVOLUÇÃO DE 50% EM CASO DE CANCELAMENTO ATÉ 15 DIAS ANTES DO INÍCIO DA VIAGEM)

MEDITERRANEAN TOUR – CÓRSEGA
Dificuldade: Moderada | Duração: 8 dias / 7 noites - GUIDED

DIA 1
CHEGADAS
23 Abril ou 17 Setembro

DIA 2
CICLISMO ESTRADA
Distância: 85 km
Subida: 900 mts

DIA 3
CICLISMO ESTRADA
Distância: 95 km
Subida: 1000 mts

DIA 4
CICLISMO ESTRADA
Distância: 85 km
Subida: 1000 mts

DIA 5
CICLISMO ESTRADA
Distância: 100 km
Subida: 2000 mts

DIA 6
CICLISMO ESTRADA

Bem-vindo a Córsega!
Transfer para Bastia (ou chegada individual); encontro com os guias. Briefing sobre
o tour, entrega e ajuste das bicicletas. Jantar no hotel e recolha aos quartos

Bastia – Saint Florent
Descobrindo o Cabo Corso, percorreremos as 3 faces deste território montanhoso;
Começando na costa leste, passando pelo interior da montanha e terminando junto
das paisagens de tirar a respiração no lado ocidental.
Saint Florent – Calvi
O dia começa com passagem pelo deserto de Agriates, seguido de uma subida pelo
interior rumo a Belgodere onde encontraremos um anfiteatro natural com vista
sobre a imensidão do mar. Para terminar a etapa desceremos rumo ao
movimentado porto de Calvi onde se destacam as suas muralhas.
Calvi – Porto
Um dia no meio da natureza através de trilhos onde abundam as rochas de pórfiro,
a vegetação do Mediterrâneo e paisagens deslumbrantes sobre o mar.
A foz do rio Fango, Bocca a Croce e a passagem nas margens escarpadas da Reserva
Natural de Scandola, farão desta etapa, uma experiência inesquecível.
Porto – Porticcio
Começamos num dos principais pontos de destaque da Córsega: Les Calanche de
Piana. A sensação será a de estar a pedalar num mundo encantado de granito corde-rosa e pinheiros. Depois de uma rota que nos levará a passar pelas praias de
Cargese and Sagone subiremos em direcção às aldeias da montanha, terminado a
nossa etapa na costa de Porticcio.
Porticcio - Propriano
A etapa mais curta do nosso tour é quase toda ela feita junta à costa. É por isso
“quase obrigatório” trazer equipamento para dar um mergulho…

Distância: 65 km
Subida: 1000 mts

DIA 7
CICLISMO ESTRADA
Distância: 35 km
Subida: 90 mts

DIA 8
PARTIDA

Propriano – Bonifacio (ferry para Santa Teresa)
Esta etapa começa logo com subidas, apresentando-nos um lado mais
“envelhecido” da ilha, proporcionando passagens por vilas como Arbellara e
Sartene. Apesar da sua história atribulada, esta última é bastante acolhedora e rica
em tradições e comida saudável, sendo produzido aqui o melhor vinho da ilha,
motivos mais que suficientes para que Sartene seja local de paragem obrigatória…
O dia terminará ao longo dos incríveis penhascos brancos de Bonifacio, de onde
embarcaremos numa bonita viagem de ferry para Santa Teresa di Gallura.

Arrivederci!
- Para aqueles que acabam aqui a sua aventura, terão à sua disposição um transfer
para Olbia
- O restante grupo deslocar-se-á de Santa Teresa até Costa Smeralda.

