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Hora de 
explorar!

Nice
FRANÇA

Viva a experiência de competir no L'Étape du Tour, 

conhecer as montanhas mais famosas da França e 

ainda assistir pessoalmente ao maior evento do 

ciclismo mundial: o Tour de France.



Nice
No litoral mais badalado do mundo, a Riviera Francesa, Nice é vizinha de 

Cannes e Mônaco, na região da Côte d'Azur (Costa Azul) no Mar Mediterrâneo, 

que além de lindíssima, tem muita história, desde as batalhas de Napoleão até 

a presença das celebridades modernas.

História, montanha, praia…

Nice

CórsegaCórsega
A Córsega é uma ilha extensa, com montanhas enormes e praias 

espetaculares em poucos quilômetros de deslocamento. Foi palco do Grand 

Depart do Tour de France 2013, com três etapas longas, sem passarem pelo 

mesmo lugar! Estrada não vai faltar...

Uma das ilhas mais bonitas do mundo!
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Nice



Córsega



Tour de France

Desde 1903, uma corrida de 3.500km distribuídos em 21 

etapas, disputada entre 176 ciclistas profissionais que se 

desafiam nas montanhas mais difíceis e bonitas da França.

A corrida mais importante do mundo!

Neste ano, os veremos bem de perto em três situações: 

• LARGADA: preparativos, fotos, autógrafos (a chance daquela selfie)

• MONTANHA: disputa da camisa amarela em plena escalada

• CHEGADA: sprint final, pódio, entrevistas…



L’Étape du Tour

A etapa 2 do Tour de France 2020 foi a escolhida 

para receber os ciclistas amadores, que vão 

percorrer os 177km com três montanhas 

classificadas e 3.570m de ascensão acumulada.

Você e 16.000 ciclistas, 
numa etapa do Tour de France!

NiceNice
La Colmiane

Col de
Turini

Col d’Èze

Viajando conosco, sua inscrição está garantida!



Estrutura
Carro de apoio, monitores 

brasileiros e piqueniques 

nos lugares mais fantásticos 

pra pedalar! 



Radisson Blu, Nice

De frente pro mar, com 

restaurante pé na areia e do 

lado da largada do L’Étape.

Hotel

* apenas para o pacote Short



Hotel
Novotel Centre Vieux, Nice

Próximo ao centro de Nice, 

perto da praia e do lado da 

largada do L’Étape.



Hotel
Alivi, Córsega

Na praia, com restaurante na 

piscina. Todos os quartos 

com vista pro mar.



R A C I N G S H O R T
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27/jun

06/jul

C Ó R S E G A

03/jul

06/jul

06/jul

10/jul

9 noites 3 noites 4 noites

27/jun 03/jul 06/jul

10/jul

TOUR DE FRANCE
3 etapas

L’ÉTAPE DU TOUR
inscrição garantida

no pacote short



Short
Se o seu objetivo é apenas competir no L’Étape du Tour, 

mas com muito conforto e o menor preço, este pacote 

te atende perfeitamente. 

pacote

Check-in Nice 03
julho 04

julho

L’Étape du Tour 05
julho 06

julho
Check-out Nice

Feira
do L’Étape du Tour

3 
no

ite
s

€ 250,00 + 5x € 126,00 (€ 880,00)

1 CICLISTA

€ 310,00ADICIONAL SINGLE

€ 450,00 + 5x € 252,00 (€ 1.710,00)

2 CICLISTAS

€ 450,00 + 5x € 240,00 (€ 1.650,00)

1 CICLISTA + 1 ACOMPANHANTE

*

*

*
* Parcelamento válido até 30/11/2019



Racing Check-in Nice
+ Tour de France

Você vai  conhecer o melhor do ciclismo na França, 

assistir pessoalmente a três etapas do Tour de France

e competir no L’Étape du Tour!

pacote 27
junho Tour de France

na montanha
28
junho

29
junho Col d’Èze

+ Col de La Madone
30
junho

Utelle
+ Col Saint-Roch

01
julho Sanremo

Mônaco e Montecarlo
02
julho

Feira
do L’Étape du Tour

03
julho

Giro leve04
julho

L’Étape du Tour 05
julho 06

julho
Check-out Nice

€ 700,00 + 5x € 578,00 (€ 3.590,00)

1 CICLISTA

St. Paul de Vence
+ largada Tour de France

€ 920,00ADICIONAL SINGLE

9 
no

ite
s

€ 1.400,00 + 5x € 1.084,00 (€ 6.820,00)

2 CICLISTAS

€ 1.400,00 + 5x € 99000 (€ 6.350,00)

1 CICLISTA + 1 ACOMPANHANTE

*

*

*
* Parcelamento válido até 30/11/2019



Córsega
Com praias paradisíacas e montanhas que chegam a 

2.706m de altitude, essa ilha é um convite a pedalar e 

apreciar as paisagens. Esses 5 dias vão passar voando!

pacote

Check-in Nice
Transfer para a ilha

06
julho

07
julho 08

julho

09
julho

Check-out Nice10
julho

4 
no

ite
s

€ 500,00 + 5x € 396,00 (€ 2.480,00)

1 CICLISTA

€ 300,00ADICIONAL SINGLE

€ 900,00 + 5x € 714,00 (€ 4.470,00)

2 CICLISTAS

€ 860,00 + 5x € 694,00 (€ 4.330,00)

1 CICLISTA + 1 ACOMPANHANTE

*

*

*
* Parcelamento válido até 30/11/2019

Córsega
Capo Corso, Rogliano

Córsega
Saint Florent

Córsega
L’Île Rousse, Monticello



Diferenciais

 Inscrição garantida (pacote Short)

 Seu kit da corrida entregue no hotel

 Monitores brasileiros, guias locais

 Operador oficial do Tour de France

 Hospedagem com café da manhã

 Hotel 4 estrelas, perto da largada

 Traslados do aeroporto

 Carro de apoio nos treinos

 Alimentação e hidratação nos treinos

 Montagem e regulagem das bikes

 Revisão diária das bikes

 Visita à feira do L'Étape du Tour

 Briefing técnico sobre a corrida

 Abastecimentos exclusivos na corrida

 Desmontagem das bikes (check-out)

Destaques
Cada detalhe é importante

Opcionais

Seguro de cancelamento de viagem
Reembolso se você precisar desistir

Seguro saúde para esportes
Específico para o ciclismo de estrada

Inscrição na corrida
Você só paga se for correr e ainda não tiver a sua

Pedidos e roteiros especiais
Pode pedir. Nosso desafio é realizar!

Datas personalizadas
Chegar antes ou sair depois? Sem problema

Hospedagem single
Garantia de um quarto só pra você

Vídeos, fotos e opcionais da corrida
Todos os itens disponíveis para compra

Aluguel de bicicleta
Não precisa levar a sua, se não quiser

Itens não inclusos

Passagens aéreas
Podemos reservar com a companhia

Alimentação fora dos treinos
Normalmente, os jantares

Seguros, impostos ou taxas
IOF, tarifa de transferência...

Tíquetes ou entradas
Trens, museus, teleféricos...

Qualquer item não especificado



Allez!
Vamos!
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