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Velotour percorre o Circuito Vale Europeu durante sete dias de pedal 

O Velotour tem sete dias de duração, divididos em duas 
partes. Nos primeiros três dias serão percorridos trechos 
do circuito de Timbó até Rodeio, conhecido como parte 
baixa. Quem for pedalar somente a parte baixa, encerra sua 
participação na Vinícola San Michele, em Rodeio, e de lá 
pedala mais 16 quilômetros retornando a Timbó.
 O grupo que irá continuar para a parte alta, subirá para 
pernoitar na Fazenda Campo do Zinco. Nos quatro dias 
seguintes, o grupo irá finalizar toda a volta do circuito, 
pedalando pela parte alta e retornando a Timbó no último 
dia. Ao todo serão cerca de 350 quilômetros.
No dia que antecede o Velotour, ou seja, sábado, será realizada 
uma confraternização entre os participantes no Complexo 
Turístico da Thapyoka, em Timbó. Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO

Dia Programação
01/03 Confraternização dos 

participantes em Timbó
02/03 Timbó – Pomerode
03/03 Pomerode – Indaial
04/03 Indaial – Rodeio (ou Zinco)
05/03 Zinco – Doutor Pedrinho
06/03 Doutor Pedrinho – Alto Cedros
07/03 Alto Cedros – Palmeiras
08/03 Palmeiras – Timbó
09/03 Encerramento

completar o trajeto.
A ideia é realmente 

fazer uma viagem autônoma, 
mas sempre com a vantagem 
de estar próximo de muitas 
pessoas percorrendo o mes-
mo circuito. Para muitos 
participantes, o Velotour tem 
funcionado como um apren-
dizado para futuras viagens 
independentes.

CREDENCIAL
Os participantes rece-

bem uma planilha do per-
curso, que é o guia do Cir-
cuito Vale Europeu, e uma 
credencial do Velotour para 
ser preenchida ao longo 
da pedalada. Não há guias 
ou monitores, mas no de-
correr do percurso de cada 
dia, existem cerca de dois 
ou três pontos de controle 
(PCs), onde a credencial é 
carimbada por um membro 
da equipe Velotour, com 
os carimbos específicos do 
Clube de Cicloturismo.

Ao final da viagem, se o 
participante tiver passado por 
todos os PCs dentro dos horá-
rios ele recebe um certificado 
de que completou o percurso.

SEGURANÇA
Para participar do Ve-

lotour, ciclistas experientes e 
que conhecem o circuito re-
comendam que os interessa-
dos tenham um bom preparo 
físico, afinal, são longos tra-
jetos a serem percorridos de 
bicicleta e em alguns trechos 
há morros, o que dificulta 
ainda mais o pedal. 

Em relação à seguran-
ça, o uso do capacete é indis-
pensável. Também é indicado 
que os ciclistas usem luvas, 
bermudas e camisas de pedal.

DEPOIMENTOS

Erika Horst – Brasília (DF): Eu e 
meu marido Eduardo conhecemos 
o Velotour pela internet, em 2012, 
mas neste ano vamos participar 

do evento pela primeira vez. 
Nós já estivemos na região e 
percorremos o Circuito Vale 
Europeu na Páscoa de 2013 e foi 
maravilhoso! 
Para o Velotour 2014, nossa 
expectativa, além de encarar o 
grande desafio das subidas, é nos 
encantarmos novamente com as 
paisagens e os aromas, degustar 
os sabores peculiares da região e, 
principalmente, rever os amigos e 
voltar com novos amigos para ter 
mais saudade e querer repetir em 
2015, 2016, 2017... Quem sabe?!

Erika e seu marido Eduardo

ARQUIVO PESSOAL

Diogo Huais – Guapé (MG): 

Conheci o Velotour pela internet 
e sonho em percorrer o circuito 
com minha esposa Carla há 
mais de dois anos. Eu já fiz 
algumas viagens de bike, mas 
para minha esposa será a primeira 
vez e estamos curtindo muito a 
expectativa do evento.
Esperamos encontrar no Velotour, 
além das l indas paisagens, 
arquitetura e comidas típicas dos 
imigrantes da região de Timbó e 
também conhecer pessoas que, 
assim como nós, sabem apreciar 
o lado bom e simples da vida.

Diogo e sua esposa Carla

ARQUIVO PESSOAL


