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INFORMAÇÕES 
DO ROTEIRO

by Rodrigo Barbosa

CICLOTURISMO

G U I A D O



O trajeto foi planejado para ser 

percorrido a pé ou de bicicleta, de uma 

ou outra forma esteja equipado para 

percorrer estradas de chão e desfrutar 

de belas paisagens. Treze Tílias foi 

fundada por austríacos mas possui 

também descendentes de alemães e 

italianos. A geografia característica da 

região mescla montanhas, vales, 

riachos e mata nativa, fazendo com que 

seu passeio seja realmente de conexão 

com a natureza e com os pontos 

turísticos do Tirol Brasileiro.

O Cicloturismo na VIA ALPINA é guiada 

levando você de forma segura aos 

encantos do trajeto. O guia com vasta 

experiência em cicloturismo te levará a 

lugares  incr íve is  com as  suas 

belíssimas histórias.

Venha parte da nossa FAZER  !AVENTURA

«Uma longa viagem começa
com um único passo»

PEDALE! FORTE  Seja mais 
que a  melhor  SUA DESCULPA.

Informações



O QUE LEVAR

BORA LÁ !

Percuso e Duração

É vetada a participação de gestantes e cardíacos

DURAÇÃO: início às 13h45 instruções

 Circuito CicloturismoTIPO:

DISTÂNCIA: 26,5 km

GRAU DE DIFICULDADE: moderado – nenhuma experiência 
prévia é necessária (instruções em grupo)

                    término previsto às 18h00 (conforme andamento do grupo)

ELEVAÇÃO: 621 metros

- Leve água e hidrate-se ao longo do trajeto

- Leve frutas, castanhas, barrinhas de cereal ou lanches leves

- Protetor solar  de rosto e labial

- Toalha pequena

 - MUITO BOM HUMOR.

O QUE LEVAR

Mínimo 8 ciclistas



SECRETARIA DE TURISMO TREZE TÍLIAS

 Secretaria de TurismoLocal encontro Treze Tílias:

Hora encontro: 13h45 para instruções

Logísitica: O guia passará as informações necessárias 

para a pedalada

Algumas paradas serão feitas para registros, água, 

desgustação de produtos coloniais.

Término previsto da pedalada: 18h00 (conforme 

andamento do grupo)

PONTO DE ENCONTRO

Ponto de encontro

A Rios e Trilhas Aventuras reserva-se o direito de alterar 
ou cancelar atividades devido às condições climáticas.



Chopp 500ml
ou refrigerante



Momentos

OS GANHOS DE PEDALAR NÃO SÃO

APENAS FÍSICOS, MAS TAMBÉM MENTAIS!



Guia

Em 2020 descobriu o cicloturismo, 
viajando por 2 meses na Áustria, 
Itália e Suíça. Já em 2021 cruzou o 
Brasil de bicicleta percorrendo 
10.000km em 5 meses.

        ciclista e viajante, filho de 
imigrantes austríacos nascido em 
Treze Tílias. Conta com experiência 
de mais de 10 anos como guia de 
turismo no Brasil e na Europa.

Heino Felder

É



Valores

R$ 168,00 por pessoa - Inclui: guias especializados, 
primeiros socorros, imagens fotos, vídeos, seguro 
aventura, carro apoio, degustação produtos coloniais, 
final prato típico + caneca 500ml de chopp ou 
refrigerante.

PACOTE COMPLETO

A reserva só será efetivada após o
 pagamento de 50% antecipado

CONTA PARA DEPÓSITO: Sicoob 756 | Agência: 3033 | 
Conta: 19.405-0 | CPF: 758.888.319-72 | Rodrigo Barbosa

Aceitamos CARTÃO débito/crédito
Sujeito a taxas PagSeguro

50 % antecipado para efetivar a reserva  para 
garantia da mesma, via depósito bancário ou pix 
conforme dados abaixo rodapé. Será dada 
preferência para quem depositar antecipadamente!

FORMA DE PAGAMENTO

Cancelamento 3 dia antecedência devolução 50%  
caso tenha efetuado pagto total. Se 50%, não 
haverá reembolso. 

Cancelamento da reserva deverá ser feito com 3 dias 
de antecedência. Caso o grupo ou o participante não 
compareça no dia da atividade não haverá 
reembolso.

CANCELAMENTO

PIX 49 99116 8853

R$ 124,00 por pessoa - Inclui: guias especializados, 
primeiros socorros, imagens fotos, vídeos, seguro 
aventura, carro apoio, degustação produtos coloniais.

PACOTE SEM ALIMENTAÇÃO FINAL



CORONAVÍRUS
C O M O S E P R E V E N I R

OUTRAS PARA AVENTURA  DICAS    A  SUA  

Cada um com o seu carro até o início da aventura

Levar o seu saco de lixo

Levar o seu alimento

Cada um com a sua mochila

Leve no mínimo duas máscaras
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