
Pacote frança
8 dias nos Alpes franceses
1 a 9/julho



1/jul

• Recepção no aeroporto de Genebra, Suíça
• Traslado para o hotel (30min)
• Montagem das bikes
• Treino curto, para verificação e regulagem

Genebra -> Bonneville



Mont blanc
Genebra suíça



Shake down
La roche-sur-foron



2/jul

• Trecho mais difícil
• Col de Romme
• Col de la Colombière
• 11km + 7km
• Loja depois do treino



Col de la colombière
7km a 8%



3/jul

• Glières
• Montanha mais difícil
• 8km a 11% (3km de gravel)

• Trecho longo com 12%
• Pedalando desde o hotel



glières
8km a 11%



glières
8km a 11%



4/jul

• Col de La Croix Fry
• Montanha mais longa
• 14km a 7%
• Volta pedalando (descida)



Col de la croix fry
14km a 7%



Col de la croix fry
14km a 7%



4/jul

• Transfer para Annecy! Capítulo à parte
• Duas casas espaçosas e dentro da vila! 



prestige
annecy





L’hôtel particulier
annecy





5/jul

• Semnoz
• HC saindo de casa!
• 17km a 8%
• L’Étape 2013



semnoz
17km a 8%



semnoz
17km a 8%



6/jul

• Volta ao lago de Annecy 
• Feira do L’Étape du Tour
• Retirada de kit



Volta ao lago
annecy



Volta ao lago
annecy

Tour de france
2009



Feira do l’étape
Retirada de kit



Feira do l’étape
Retirada de kit



7/jul

• OFF (dia livre)
• Passear em Annecy (a pé, barco, parapente)
• Últimos ajustes na bike
• Feira novamente!
• Descansar e dormir cedo



annecy
Dia off





L’Étape du tour

• Neste ano: 10ª etapa do Tour de France
• 15.000 ciclistas do mundo todo
• Largadas de 1.000 em 1.000 (2 horas)
• 169km, 4.100m de ascensão

08/jul/2018



L’étape du tour
169km, 4.100m



L’étape du tour
169km, 4.100m



L’étape du tour
169km, 4.100m



Diferenciais

• Reconhecer o percurso todo (curtindo)
• Apoio no treino, experiência e dicas p/ corrida
• Convivência com ciclistas, grupo pequeno: máx 18
• Conforto de hotel, viagem de amigos



Diferenciais

• Hospedagem em Annecy
– TUDO A PÉ! Feira (2 dias) e largada (7:00am) 
– Mais independência

• Mais tempo livre: treinos em dias separados e 
deslocamentos menores (metade de 2017)

• CASAL: Valores promocionais: 20% a 50% OFF
• Flexibilidade de datas. Entre em contato.



9/jul

• Check-out do pacote FRANÇA
• Transfer para o aeroporto de Genebra



TRANSPORTE e apoio

Tem sempre um carro nos acompanhando
Pedale o quanto quiser!



Transporte e apoio



Transporte e apoio



Transporte e apoio



Transporte e apoio



O que está incluso

• Hospedagem com café da manhã
• Traslado aeroporto – hotel – aeroporto 
• Traslados treinos, passeios e L’Étape du Tour
• Alimentação, hidratação e apoio do carro durante 

os treinos
• Revisão constante das bicicletas
• Planejamento dos treinos guiados
• Guias monitores Braddocks



O que NÃO está incluso

• Passagens aéreas
• Alimentação fora dos treinos (restaurantes)
• Tíquetes de trem, museus e teleféricos
• Inscrição na corrida
• Seguros e itens não citados



O que também está incluso





VALORES
• CASAL:

– 50% OFF p/ acompanhante ou
– 20% OFF p/ segundo ciclista

• Hospedagem single: diferença de custo, 
apenas

www.Braddocks.com.br
Acesse:

* Parcelamento variável com a proximidade da viagem



Allons-y!
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