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VIA CLAUDIA AUGUSTA - 2016 
Atravessando os Alpes de Füssen a Veneza 

 

     
 

A Via Claudia Augusta foi construída por ordem do imperador Claudius no ano 45 antes de Cristo. A 
antiga estrada romana é longa e o trecho mais conhecido liga a cidade mediterrânea de Veneza, na 
Itália, até o rio Danúbio, na Alemanha e tem aproximadamente 790 quilômetros de comprimento. 
  

Para cicloturistas o trecho mais interessante é a travessia dos Alpes. Uma pedalada clássica de Füssen 
a Veneza que atravessa quatro países (Alemanha, Áustria, Suíça e Itália) e percorre 
aproximadamente 532 quilômetros em 7 etapas, sem carro de apoio. 
 

 

PROGRAMA DA VIAGEM 
  
1º dia (4/10/2016) – Encontro e city tour em Füssen 
Durante o dia um city tour por Füssen, visitando por exemplo, o famoso castelo de Neuschwanstein 
que inspirou Walt Disney. 
Durante o jantar uma pequena apresentação com informações importantes para os próximos dias. 
Pernoite em hotel com boa localização (C) 
  
2º dia (5/10/2016) – Füssen (Alemanha) a Tarrenz (Áustria) 
(bicicleta: 72 km) 
De manhã cedo iniciamos a nossa pedalada pela Via Claudia Augusta com destino a Tarrenz na 
Áustria. Em Lermoos, antes de atravessarmos o passo de Fern (1.270 metros), temos uma linda vista 
durante a pedalada para a mais alta montanha alemã, a Zugspitze, com 2.962 metros de altitude. 
Pernoite em hotel (C) 
  
3º dia (6/10/2016) – Tarrenz a Nauders (Áustria) 
(bicicleta: 80 km) 
A partir da cidade de Imst seguimos pedalando às margens do rio Inn até a subida a Nauders. 
Hoje pedalamos alguns quilômetros dentro da Suíça. 
Pernoite em hotel (C) 
 
4º dia (7/10/2016) – Nauders a Merano (Itália) 
(bicicleta: 94 km) 
Atravessamos o passo mais alto da viagem, o Passo de Resia (1.522 metros), entrando na região do 
Tirol na Itália. 
Hoje a segunda etapa mais longa e uma leve descida até Merano. 
Pernoite em hotel (C) 
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5º dia (8/10/2016) – Merano a Bolzano (Itália) 
(bicicleta: 43 km) 
Hoje passamos por Bozano, a capital e a maior cidade do Tirol italiano com aproximadamente 
100.000 habitantes. 
No fim do dia temos tempo para passear pelo centro velho e curtir a cidade. 
Pernoite em hotel (C) 
  
6º dia  (9/10/2016) – Bolzano a Trento (Itália) 
(bicicleta: 77 km) 
Da capital do Tirol seguimos pedalando por ciclovias margeando o rio Etsch até Trento. 
Pernoite em hotel (C) 
  
7º dia (10/10/2016) – Trento a Bassano del Grappa (Itália) 
(bicicleta: 100 km) 
Hoje deixamos para trás, na etapa mais longa de nossa viagem, os Alpes. Bassano del Grappa marca 
o fim das montanhas. 
Pernoite em hotel (C) 
  
8º dia (11/10/2016) – Bassano del Grappa a Veneza (Itália) 
(bicicleta: 66 km) 
Trajeto praticamente plano até Veneza. 
Hoje terminamos a pedalada em uma das cidades mais bonitas da Europa. 
Pernoite em hotel com boa localização (C) 
  
(Legenda das refeições: C = café da manhã, A = almoço, J = jantar) 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
  
Período: 
4 a 11 de outubro de 2016 
Último dia para inscrição: 04/07/2016 
  
Nível  técnico e físico: 
Os  participantes devem estar acostumados a pedalar etapas com até 100 quilômetros por dia com 
alforjes. O passo mais alto da viagem é o Resia com 1.522 metros (4º dia). 
A Via Claudia Augusta tem ciclovias em bom estado de conservação. 
  
Números gerais: 
Distância total: aprox. 532 quilômetros 
8 dias de viagem (7 etapas de bicicleta) 
  
Bicicleta: 
Aconselhamos bicicletas tipo trekking ou mountain bike com no mínimo 27 marchas. 
  
Participantes: 
Mínimo: 5 participantes 
Máximo: 15 participantes 
  
Hospedagem: 
Hotéis e pousadas. 
  
Alimentação: 
Café da manhã está incluso com a hospedagem. 
O restante das refeições será feito em lanchonetes, padarias e restaurantes pelo caminho. Os 
jantares podem ser feitos nos hotéis ou restaurantes. 
Depende do consumo pessoal; calculamos aproximadamente € 30-40 por dia. 
  
Valor: 
€ 1.300,00 por participante – quarto duplo 
€ 200,00 – adicional para quarto individual 
  
O que está incluso no valor: 

 8 pernoites com café da manhã  

 Guia brasileiro acompanha toda a viagem (Fábio Zander)  

 Assistência para os preparativos da viagem: dicas de equipamentos e roupas, o que levar e a  
disposição para demais esclarecimentos via e-mail, skype ou telefone  

 CD com fotos da viagem.  
  
O que não está incluso no valor: 

 Passagens aéreas e transfers  

 Trâmites burocráticos (vistos)  

 Assistência médica e seguro  

 Bebidas e restante das refeições que não estão em destaque no programa da viagem  

 Gorjetas e entradas a pontos turísticos não descritos no programa da viagem  
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