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Giro d’Italia "Final Week short" 

 26/05: Pick up no aeroporto de Turim, transfer para hotel perto de 

Risoul (França). 
 27/05: Começaremos a correr desde o hotel com nossas bike para 

interceptar a corrida do Giro d’Italia e percorrer os últimos 

quilômetros para chegar a linha de meta atè Risoul.  
Tiraremos fotografias no pódio graças a um Elite VIP-access TOP-

location. 

 28/05: Partida com nossas bike , interceptaremos a corrida apos 
poucos kilometros e começaremos com a subida da maior passagem 

de montanhas nos Alpes franceses, Col de la Bonette.  

De volta para o hotel perto de Risoul. 

 29/05: Apos o cafè da manhã, transfer para Torino para a ultima 
corrida do Giro d’Italia. 

 30/05: Apos o cafè da manhã, drop off no aeroporto de Turim. 

INCLUI: 

 Única e exclusiva experiência ciclistica na corrida oficial 

 Possibilidade de assistir a premiação no pódio 

 Elite VIP-access TOP-location  

 Hoteis 4 estrelas, em BB 
 transfers conforme itinerário 

 2 jantares (3 pratos) 

 Bebidas, frutas e nutrimento durante todas os percursos em bike 
 Assistência para montar e desmontar sua bicicleta  

 road book detalhado com interessantes estatísticas das subidas 

 veículo de apoio profissional com peças de reposição e sua roupa de 
reposição 

 guia profissional  

NÃO INCLUI: 

 Passagens Aéreas 
 Seguro viagem 

 Refeições não mencionadas 

 City tax em hotel 
 Optional VIP-access  

 Rental bikes 
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Preço: € 2.965,00 por pessoa em apto duplo  

Suplemento apto single: € 450,00 por pessoa 

 

 GF01 – Shimano 105 : 44€ net por dia 

 GF01 – Shimano Di2 : 55€ net por dia 

 


