LULU TRAVEL

EXPERIENCE
Love Italy 14 à 21 maio 2020

Apresentação
Uma semana de grandes emoções!
Quer combinar cultura e turismo
com treinos e um Granfondo?
Então, este é o Training Camp ideal
pra você.
Num lugar cheio de colinas,
castelos, história e gastronomia, a
região da Emilia Romagna é uma
viagem surpreendente.
Ainda teremos a oportunidade de
assistir a uma etapa do Giro d’Italia
no Monte San Bartolo, junto com o
staff da Via Panoramica em uma
paisagem maravilhosa sobre o Mar
Adriático em um altíssimo astral e
muita festa!!!

Programação
14/05 (quinta-feira): Chegada no nosso hotel (4
estrelas) em Cattolica. Transfer sob pedido e
horário a combinar .Check-in no hotel. Às 17h,
encontro com o staff para montagem das bikes
ou entrega das bikes alugadas. Apresentação
dos guias e programa. Jantar no hotel.
15/05 (sexta-feira): Treino Cattolica - San
Marino 75km com 1.200+. Faremos a escalda ao
Monte Titano com a bela Republica de San
Marino, um panorama a 360 graus sobres os
vales da região Marecchia e Conca. Retorno ao
hotel e almoço. À tarde iremos visitar algumas
lojas na região. Jantar no hotel.

Programação
16/05 (sábado): Treino leve de cerca uma hora.
Iremos passar no Village Granfondo para
retirada do kit. Almoço no hotel. À tarde
massagem e preparação e revisão da bike.
Jantar no hotel
17/05 (domingo) : Participação na Granfondo
Squali: opção de 2 percursos 85km 1.365+, ou
135km com 2.180+. Zona hospitality reservada na
chegada. Retorno ao hotel, relax e jantar.
*Necessario atestado medico para a prova

Programação
18/05 (segunda-feira): Dia de partir para o
próximo destino, um hotel fazenda que servirá
de base para os próximos treinos. O pedal deste
dia será leve e curto, levando em conta a prova
do dia anterior. Giro dos Castelos Malatestianos
Mondaino e Montegridolfo 35km com 570+.
Chegando no hotel nos espera um delicioso light
lunch e uma piscina onde poderemos relaxar.
Jantar com degustação de vinhos locais.
19/05 (terça-feira): Dia de fazer um verdadeiro
Ride and Enjoy. 70km com 1.300+. Vamos em
direção da bela cidade de Urbino, patrimonio
mundial da Unesco. Seguiremos por estradas
panorâmicas até a encantadora Gola del Furlo,
um grande Canyon escavado pelo rio que
atravessa o vale. Seguimos até a cidade de
Acqualagna onde faremos um almoço a base de
trufas fresca. Teremos uma experiência
interessante de caçar trufas com o caçador e o
cachorro que é adestrado para este trabalho.
Retorno ao hotel em Van. Jantar no hotel.

Programação
20/05 (quarta-feira): Dia de Giro d’Italia e muita
festa. Iremos pedalar nas estradas do Giro antes
dos profissionais, e iremos esperar a passagem
em lugar estratégico 75km 1.300+. Retorno ao
hotel, desmontagem das bike ou devolução das
bikes. Jantar comemorativo e festa final.
21/05 (quinta-feira): Café da manha e transfer
para o aeroporto de Bologna.
*Reservar voos após as 14h30.

7 hospedagens em hotel 4 estrelas
Café da manha continental diário
Guia para os percursos

O QUE ESTÁ

INCLUÍDO

Inscrição na Granfondo, curral VIP
Lavagem diaria da roupa de bike
7 jantares
3 almoços
1 almoço a base de trufas + Trufa experience
Transfer das bagagens
Mecânico para pequenos ajustes
Uma massagem pré prova
Uma degustação de vinho durante o jantar
Uma degustação de queijo local
Participação em uma Etapa do Giro d’Italia
Coordenador da viagem

7 hospedagens em hotel 4*
Café da manha continental diario
7 jantares

O QUE ESTÁ

INCLUÍDO
PARA O ACOMPANHANTE

3 almoços
1 almoço a base de trufas + Trufa experience
Transfer das bagagens
Transfer para Aqualagna
Uma degustação de vinho durante o jantar
Transfer para assistira a Etapa do Giro d’Italia
Coordenador da viagem

VALORES
*mínimo de 10 pessoas – grupo

Valor por ciclista € 1.780
Valor por acompanhante € 1.250
Suplemento quarto individual € 350
Transfer do aeroporto de Bologna, ida e volta € 120 (sob pedido)
Aluguel de road bike € 250 (sob pedido)

FORMAS DE

PAGAMENTO
30% na reserva
Restante parcelado com saldo a 30 dias da chegada.
Pagamento em conta corrente no Brasil ou ...
Pagamento em cartão de credito internacional

