
Pedalando dos Alpes suíços até Milão! 
	

 

Alguns anos atrás comecei a fazer pequenas viagens de bicicleta pela Europa, com família e 
também com amigos. Gostei muito. Além de encontrar muita gente legal pelo caminho, ficou 

mais gostoso curtir cada paisagem, curtir cada 
pedacinho mais vagarosamente. Por eu ter gostado 
tanto resolvi oferecer essas viagens para vocês 
também! É lógico que cada um tem o seu jeito de 
viajar! E também de pedalar! Então se você quiser 
pedalar de outro jeito, em um outro país ou fazer um 
itinerário diferente, umas pedaladas mais rápidas ou 
também mais lentas, sozinho ou em grupo, claro, é só 
falar! Temos viagens individuais com saídas e datas 
marcadas, outras que fazemos para pequenos grupos 

e temos também aquelas para o seu grupo que eu vou personalizar do seu jeito! Tudo é feito 
por mim através da minha agência de viagens na Alemanha, Siegerland Reisebüro, Lufthansa 
City Center, já solidificada no mercado alemão há quase 50 anos (www.lcc-siegen.de). E 
temos mais de 600 agências parceiras da mesma marca LCC em várias partes do mundo. E 
a minha marca representativa no Brasil é "Viajantes" www.lcc-siegen.de/viajantes. Meu 
contato está logo abaixo! Veja na apresentação a seguir como essa região é maravilhosa! 
Vamos lá pedalar?!  
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Essa	é	uma	viagem	onde	oferecemos	os	meios	necessários	para	que	você	possa	fazê-la	individualmente,	no	
seu	passo,	sem	acompanhamento.	Mas,	se	quiser	para	um	grupo	podemos	também	organizar	sob	medida.	
Você	começa	sua	viagem	em	St.	Moritz,	na	Suíça,	atravessa	os	Alpes	até	o	Lago	de	Como,	n	Itália	e	depois	
segue	até	Milão.		
Partindo	de	St.	Moritz,	o	Bernina	Express,	o	famoso	trem	panorâmico	-	patrimônio	mundial	da	UNESCO	-	
atravessa	a	cadeia	principal	dos	Alpes	e	nos	apresenta	uma	paisagem	maravilhosamente	única.	
Continuando	a	viagem	você	vai	pedalar	pela	ciclovia	Sentiero	Valtellina,	que	atravessa	o	Vale	de	Valtellina	
até	Colico,	e	de	onde	você	terá	uma	vista	fantástica	do	Lago	de	Como	e	das	montanhas	circundantes.		
Desfrute	de	uma	relaxante	travessia	de	barco.	E	em	Bellagio,	a	pérola	do	lago,	com	sua	posição	panorâmica,	
faça	uma	pausa	antes	de	chegar	a	Lecco.	
Siga	o	curso	do	Adda	e	do	canal	Naviglio	della	Martesana,	parcialmente	projetado	por	Leonardo	da	Vinci.	Ao	
longo	do	percurso	ainda	existem	fábricas	antigas,	poderosas	testemunhas	da	industrialização	de	Milão.		
A	paisagem	que	acompanha	você	até	Milão	é	surpreendentemente	bela,	marcada	por	inúmeras	fazendas,	
magníficas	mansões,	casarões	isolados	e	românticos	jardins.	
 
 



Pedalando dos Alpes suíços até Milão! 
	
 
DIA 1: CHEGADA INDIVIDUAL NO HOTEL EM ST. MORITZ OU PONTRESINA 

St.	Moritz	é	um	dos	principais	destinos	turísticos	da	Suíça,	
principalmente	para	turismo	de	luxo.	Foi	o	berço	do	turismo	de	
inverno	alpino	(1864)	e	palco	de	duas	edições	dos	Jogos	
Olímpicos	de	inverno.	E	mesmo	a	1856	m	de	altura,	o	sol	brilha	
na	maioria	dos	dias. 
Pontresina,	a	apenas	7	km	de	St.	Moritz,	possui	uma	localização	
privilegiada	pelo	sol	e	protegida	do	vento.	Circundada	pela	
imponente	cordilheira	Bernina.	A	língua	oficial	é	o	alemão. 
 
 

 
DIA 2: ST. MORITZ – TIRANO  20	-	35	km		

Após um maravilhoso passeio de bicicleta pela manhã 
segue um outro passeio espetacular com o Bernina 
Express, o trem que conecta regiões de línguas e 
culturas diferentes. Esse passeio no trem panorâmico 
por essa região tombada pela UNESCO é uma 
experiência sensacional, desvendando paisagens de 
tirar o fôlego. 

 
 

DIA 3: TIRANO - MORBEGNO  65	km	
 

Nesse dia pedale ao longo do rio Adda através do Vale 
de Valtellina, pelas últimas aldeias românticas até a 
cidade de Morbegno, com seu pequeno e charmoso 
centro histórico. Caminhe relaxadamente pelas ruas 
desse lugarejo e admire as belas fachadas dos antigos 
palácios.  

 
 

 
DIA 4: ROUND TOUR MORBEGNO 40	-	50	km 

Hoje você tem percursos diversos à disposição: pode ir 
a Colico, no Lago de Como, para visitar o Forti Del 
Montecchio e Fuentes ou você pode ir, por exemplo, 
até o pequeno lago Lungolago.  
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DIA 5: MORBEGNO - COLICO – LECCO –	15	km 

 
Saindo de Colico, atravesse o lago de Como de barco. 
Do conforto do barco você pode admirar a beleza 
encantadora de toda essa região e depois pode fazer 
uma pausa na pérola do Lago de Como: Bellagio. Na 
parte da tarde você chega a Lecco, capital dessa 
província.  

 
 

 
 
DIA 6: LECCO - TREZZO SULL'ADDA –	40	km 

 
A rota de hoje é ao longo do rio Adda através de uma 
paisagem de conto de fadas. Os imponentes mosteiros 
e os lugarejos típicos dominam a paisagem.  

 
 
 
 
 
 

 
DIA 7: TREZZO SULL'ADDA – MILÃO –	45	km 

A rota de hoje é ao longo do rio Adda através de uma 
paisagem de conto de fadas. Os imponentes mosteiros 
e os lugarejos típicos dominam a paisagem.  

 
 
 
 
 
 

 
DIA 8: MILÃO  

Nossa viagem chegou ao fim mas se você quiser 
conhecer ainda mais essa região de montanhas, temos 
uma outra viagem de bicicleta belíssima, na famosa 
região do Tirol, bem aí pertinho. 
Clique	aqui	para	conhecê-la:	Pedalando	pelas	montanhas	do	
Tirol,	nos	Alpes	italianos!	
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Valores por pessoa 
 
Valores por pessoa: 
 
em quarto duplo      :   a partir de 799 € 
em quarto individual:   a partir de 958 € 
Os valores por pessoa vão variar de acordo com a data da viagem. 
		
Serviços Inclusos: 
 
7 noites em quarto duplo com café da manhã  
Todos os hotéis de qualidade 3 ou 4 estrelas 
Transporte de bagagem de hotel para hotel 
Passeio de trem St. Moritz - Tirano 
Travessia de barco no Lago de Como 
Assistência por telefone durante toda a viagem 
Mapas com os percursos detalhados 
	
Opcionais: 
 
Aluguel de bicicleta (21 marchas):      90 €  
Aluguel de bicicleta elétrica (Pedelec):   180 € 
Transfer de Milão para St. Moritz inclusive bicicleta: 125 € por pessoa 
 
Datas para essa viagem: 
 
Partida sempre aos sábados 
Semanalmente entre 20.05.17 a 23.09.17, exceto no período de 29.07 a 25.08.17 
 
Avaliação do percurso: 
 
Este passeio transcorre principalmente em estradas sossegadas e não oferece, 
portanto, nenhum cuidado atípico. 
Distância total: 225 km  
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Hotéis 
 
St. Moritz:   Hotel Soldanella*** 

Tirano:   Hotel Centrale****/ Hotel Bernina***S 

Morbegno:   Agriturismo La Fiorida 

Lecco:   NH Lecco Pontevecchio**** 

Hotel Alberi*** 

Trezzo sull’Adda: Best Western Villa Appiani**** 

Milão:   NH Milano Concordia**** /Anderson Milan**** 

ADI Poliziano Fiera**** 
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Contato 
 
Carla Giurizatto 
 
Carla.Giurizatto@LCC-Siegen.de 
Tel. Alemanha  +49 171219898 
Tel. Brasil   +55 27 988479936 

WhatsApp  +55 27 988479936 
Facebook 
Instagram 

 
 


