
Pedalando pelas montanhas do Tirol, na Itália! 
 

 
 
 
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 outro país, ou fazer um 
outro itinerário, umas pedaladas mais rápidas ou 
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 no Brasil é "Viajantes" (www.lcc-siegen.de/viajantes). Meu contato está aqui logo 
abaixo! Veja na apresentação a seguir como tudo é lindo! Vamos lá pedalar e sentir o 
agradável clima dos Alpes italianos?  
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Essa é uma viagem onde oferecemos os meios necessários para que você possa fazê-la 
individualmente, no seu passo. 
 
Uma viagem de bicicleta super tranquila pela região do Tirol do Sul. Do início ao fim 
uma trilha para ciclistas que não querem se preocupar em ter que fazer muito esforço 
para pedalar. Esse trajeto é quase todo feito ao longo de vales ou ao longo de encostas 
gramadas com modesta inclinação descendente ou em terreno plano. E na paisagem, 
além das típicas vaquinhas temos também uma grande variedade de pássaros, uma 
flora rica, lindas flores por todo o caminho. Um clima mediterrâneo em plena região 
montanhosa. Sem falar na culinária, a típica salsicha da região, a Kaminwurz, os famosos 
vinhedos e paisagens de montanhas deslumbrantes. E sobretudo, as Dolomitas, 
patrimônio mundial da UNESCO. 
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Situada nas montanhas da região do Trentino-Alto 
Ádige, província de Bolzano, no Tirol, Bressanone 
é uma comuna italiana com 22.000 habitantes.  
De Verona para lá são em média 2 horas de trem. 
Ou se preferir, organizamos seu transfer. 
De Milão até Bressanone são 3h e 40min de trem. 
Ou podemos também organizamos seu transfer. 
Bressanone também é conhecida como Brixen, 
nome dado pelos austríacos.  
 

DIA 1: CHEGADA INDIVIDUAL EM BRESSANONE 

DIA 2: BRESSANONE - ALTA PUSTERIA – BRESSANONE 
65 km de bicicleta (descendo ligeiramente) 

Pela manhã, depois de um passeio de trem que te 
levará até o coração das Dolomitas, uma região de 
montanhas exóticas, patrimônio da UNESCO, você 
começa seu passeio de bicicleta descendo as 
montanhas para retornar a BRESSANONE, através da 
ciclovia Vale Pusteria, uma ciclovia muito bem 
estruturada, ao longo do rio Rienza. 

DIA 3: BRESSANONE – BOLZANO -	40	km	de	bicicleta	(descendo	ligeiramente) 

O vale do Isarco será hoje o seu percurso. Logo, 
logo você vai avistar a pitoresca cidade de Chiusa, 
numa região de cartão postal. Na parte da tarde 
você chegará a cidade de Bolzano, a capital da 
região do Tirol do Sul. 

 

DIA 4: BOLZANO - APPIANO - LAGO DI CALDARO - BOLZANO -	55	km	de	bicicleta	
(descendo	ligeiramente) 

Hoje, um passeio de bicicleta na região dos 
vinhedos mais famosos do Tirol e em torno do 
lago di Caldaro é o seu programa. Deslumbrante 
também é o Castelo Firmiano no caminho para 
Appiano. E pedale ainda por vinhedos, outros 
castelos, casarões antigos, igrejas e fazendas. 
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DIA	6: MERANO – VAL VENOSTA / MALLES VENOSTA – MERANO 
60 km (descendo ligeiramente) 

 A ferrovia Val Venosta, com seu característico 
trem, leva você de Merano para Malles Venosta. 
Uma vez lá, pegue sua bicicleta e pedale sempre 
pela ciclovia Adige ao longo de todo o vale, 
sempre descendo ligeiramente. A primeira parada 
é em Glorenza, a menor cidade no sul do Tirol. 

 

DIA 5: BOLZANO - MERANO -  35 km de bicicleta 

Hoje você vai percorrer a maior zona frutícola no 
Tirol do Sul - de onde vem as famosas maçãs do 
Tirol. Em Merano, surpreenda-se com um clima 
mediterrâneo suave, que já agradava até mesmo a 
imperatriz Sissi. 

 

DIA 7: MERANO – PASSO DI MONTE GIOVO - BRESSANONE  
35 km (descendo ligeiramente) 

 
Pela manhã um transfer te levará de Merano 
para o Passo di Monte Giovo (2092 m). Lá, 
pegue sua bicicleta e pedale descendo para 
Vipiteno. Não deixe de apreciar esse panorama 
único. Vipiteno faz parte das “aldeias mais 
bonitas da Itália” e a língua alemã é o idioma 
materno de 75% dos habitantes da vila. 
 

DIA 8: Partida  
Nosso passeio chegou ao fim! 
 
O lago di Garda fica pertinho! Podemos organizar 
uns belos dias ali para você! 
Ou, se quiser, organizamos o seu transfer para 
onde preferir. 
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Avaliação do percurso:  
 
Este passeio não exige muito esforço físico pois transcorre principalmente nos vales 
do Tirol do Sul em sentindo descendente e em estradas sem trânsito.  
Distância total: 290 km 

MAPA do itinerário 
  

Nos mapinhas acima você pode ver: 
 

1. itinerário com os nomes dos locais por onde vai pedalar 
2. a região do Tirol dentro da Itália, ao norte, em vermelho 
3. localização das principais cidades da Itália em relação a região da 

viagem. 
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Valores por pessoa: 
	
em quarto duplo Cat. B             599 € 
em quarto duplo Cat. A          1078 € 
em quarto individual Kat. B      748 € 
em quarto individual Kat. A    1347 € 
 
 
 
Serviços inclusos nesses valores: 
 
7 noites em quarto duplo com café da manhã  
Transporte de bagagem de hotel para hotel 
Transfers de acordo com o programa:  

Bressanone - Dolomites, Merano - Malles Venosta,  
Merano - Passo di Monte Giovo - Vipiteno 

Serviço assistência por telefone durante os 7 dias 
Mapas com percurso marcado 
 
 
Opcionais: 
 
Aluguel de bicicleta                                         75€ 
Aluguel de bicicleta elétrica (Pedelec)       160€ 
  
Noite adicional em Briessanone pp (cat A)  108€ 
Noite adicional em Briessanone pp (cat B)    67€ 
 
 
Hotéis 
 
Categoria A: alguns dos melhores hotéis da região 
Bressanone:  Biohaus Grüner Baum**** 
Bolzano:  Parkhotel Laurin**** 
Merano:  Hotel Therme Meran**** 
Categoria B:  diversos hotéis na categoria 3-4 estrelas 
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Carla Giurizatto 
 
Carla.Giurizatto@LCC-Siegen.de 
www.lcc-siegen.de/viajantes 
Tel. Alemanha  +49 171219898 
Tel. Brasil   +55 27 988479936 

WhatsApp  +55 27 988479936 
Viajantes 
@viajantesturismo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


