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PEDALANDO NA REGIÃO DE PETRÓPOLIS 
História com Esporte 

 
1º Dia – Rio de Janeiro / Petrópolis: 
Saídas as Sextas-feiras do Rio de Janeiro às 17hs, chegada prevista para as 19hs no Hotel Casablanca 
Imperial. O hotel fica ao lado do Museu Imperial e próximo a vários restaurantes e bares tradicionais de 
Petrópolis 
 

       
 
 

2º Dia – Petrópolis / Fazenda Inglesa / Vale das Videiras / Petrópolis: 
Após o café da manhã no hotel, o transporte nos levará até o início do pedal de hoje, na Fazenda Inglesa. 
Hoje o pedal terá uma distância de mais ou menos 30k, por estrada vicinal de terra, com algumas subidas 
bastante pesadas, com mais ou menos 3k. Mas vale a pena esse esforço, pois o trajeto é muito bonito. 
A duração dessa pedalada vai depender muito da condição do grupo, que deverá ser ao redor 4hs. 

Almoço no Vale das Videiras no final do passeio. 
Resto do dia livre em Petrópolis. 
Um bom programa para a noite é assistir o espetáculo Luz e Água no Museu Imperial.  
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3º Dia – Petrópolis / Secretário / Inconfidência / Secretário / Rio de Janeiro 
Após o café da manhã, faremos o check out do hotel e o nosso transporte nos levará até Secretário, onde 
faremos uma pedalada mais tranquila de 29.7k, com somente alguns pontos de subida mais pesada, mas 
bastante curtas. Em Inconfidência fica o Museu de Tiradentes, voltaremos para Secretário por outro 
caminho passando por Anápolis, um local de casas de Veraneio, muito interessante. 
Almoço em Secretário. 
Após o almoço retorno ao Rio de Janeiro. 
  

Preços por pessoa em R$: 
Solicite cotação especial, valores mudam com o número de pessoas. 
 

Preços incluem: 
- Traslado Rio / Petrópolis / Rio de Janeiro, 
- Traslados para os locais das Pedaladas, 
- Duas noites no Hotel Casablanca Imperial, incluindo café da manhã, 
- Carro de apoio durante a pedalada, 
- Guia pedalando com o grupo 
 

Preços não Incluem: 
- Alimentação, 
- Bicicletas, ciclistas devem levar as suas, 
- Bebidas, 
- Extras como lavagem de roupa, etc, 
- Mecânico 
- Peças de reposição das bikes, 
- Tudo o mais que não estiver especificado nos “preços incluem”. 
 

OBS: 
- Programa só sairá com no mínimo seis pessoas, caso esse número não seja atingido, a Today  
  Tours devolverá o depósito ou se o cliente preferir o incluirá em outra data.       


