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10X
em até

SEM JUROS

PREÇOS ACIMA CORRESPONDEM AO VALOR DE IDA (UM TRECHO) DAS PASSAGENS AÉREAS, NÃO INCLUEM TAXAS DE EMBARQUE E/OU IMPOSTOS E TAXAS DE SERVIÇOS E SÃO SEMPRE “A PARTIR DE”. TARIFAS VÁLIDAS PARAATÉ UM DIAAPÓS ESTA
PUBLICAÇÃO OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES. EM ATÉ 10x SEM JUROS PARA PARCELAS MÍNIMAS DE R$ 45.

Eu compro melhor com o líder em passagens! Passagem para

A PARTIR DE

Passagens aéreas nacionais: os valores apresentados são por pessoa, somente de ida, podendo ser com saída de São Paulo ou Campinas, dependendo da companhia aérea, não incluem taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço e são sempre “a partir de”. Válidos para embarques na baixa temporada. Destino Rio de Janeiro é operado pela Tam LinhasAéreas. Forma de pagamento: em até 6x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard eAmex. Parcela mínima de
R$ 35,00. Destino Salvador é operado pela Gol LinhasAéreas Inteligentes. Forma de pagamento: em até 10x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard eAmex. Parcela mínima de R$ 45,00. Destinos Brasília e Florianópolis são operados pelaAvianca. Forma de pagamento: em até 6x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard eAmex. Parcela mínima de R$ 30,00. Passagem aérea internacional: o valor apresentado é por pessoa, de ida e volta, com saída de São Paulo, não
inclui taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço e é sempre “a partir de”. Válido para embarques na baixa temporada. Destino Cape Town é operado pela SouthAfrican. Forma de pagamento: em 3x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard eAmex. Válida para compras até 29/03/2013 e embarques de 22/03/2013 a 17/06/2013 e de 03/08/2013 a 30/11/2013. Valores anunciados “a partir de”. Preço anunciado em dólar convertido ao câmbio referencial de US$ 1,00 =
R$ 1,9868, do dia 21/03/2013, e será convertido com base no câmbio do dia do fechamento da compra. Preços e condições sujeitos a disponibilidade e alterações sem aviso prévio, de acordo com os assentos promocionais nos voos, podendo, ainda, mudar segundo a data de saída, que é determinada exclusivamente por cada companhia aérea ou hotel. Demais regras, formas de pagamento, condições para reembolso e cancelamento, consultar o site www.decolar.com ou nossa central de
atendimento.Ofertasválidassomentenadatadapublicação.Slogan“Omelhorpreçogarantido”equivaleàofertadasmelhores tarifasemvoos,não inclusos taxasdeembarquee/ou impostosetaxasdeserviço.Fotosedatasdobuscadormeramente ilustrativas.SLOGANS:“EUCOMPROCOMOLÍDER”E“NÚMERO1”REFEREM-SEÀLIDERANÇAEMVENDASDEPASSAGENSAÉREASINTERNACIONAISNOPAÍS.FONTE: IATA/2012–INTERNATIONALAIRTRANSPORTASSOCIATION.

Passagem para Passagem para Passagem para Passagem para
COMPRE E VOE PELO BRASIL
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RIODE JANEIRO BRASÍLIA SALVADOR FLORIANÓPOLIS

R$ R$ R$ R$

CAPE TOWN

R$
1.

47
6

A PARTIR DE

743US$

‘FROMMER’S’
Google deve
cancelar versão
impressa do
tradicional guia
Pág. F6 h

HOTÉIS POP-UP
temporários,
locais oferecem
quartos com
vista ‘passageira’
Pág. F8 h

luisa alcantara e silva
enviada especial a paraty

Se nas ruas de São Paulo e
deoutras cidadesgrandesos
ciclistas têmcadavezmaisvi-
sibilidade, as estradasestrei-
tas que ligam os pequenos
municípioscomeçamaser to-
madas pelos cicloturistas.
Sãoosciclistasquevêmde

outros lugares para pedalar
apenasnos finaisdesemana.
As chamadas cicloviagens

podem ser feitas em um dia,
em esquema bate e volta, ou
no sábado e no domingo.
Além dos benefícios para

a saúde, quem faz esse tipo
de roteirobuscamaior conta-
to com a natureza e a possi-
bilidadede conhecermelhor
o cenário pelo qual viaja.
De carro, é difícil reparar

em detalhes da paisagem. Já
sobre as duas rodas da ma-
grela, é possível, por exem-
plo, ver de perto as cores das
floresouosmacaquinhospu-
lando nas árvores.

Outravantagemdaprática
docicloturismoéachancede
fazer novas amizades, quan-
doopedal é feito emumgru-
po grande.
“Omais legal dabike épo-

der estar comseusamigosde
uma forma totalmente dife-
rentedo seumundo”, afirma
RicardoRomeroSilva,dogru-
po Pedal Paulista, que orga-
niza trilhas no interior pau-
lista com até 150 pessoas.
“É natural que a pessoa

que pedala na cidade, após
um tempo, queira se aventu-
raremtrilhas”,dizMuriloRo-
drigues, sócio da agência Ci-
cloEscalada, que oferece ro-
teiros compedal e algumou-
tro esporte, como escalada.
O“Turismo”acompanhou

com o grupo paulistano
Bike’n Beer um desses rotei-
ros, de cerca de 45 km,noúl-
timo fim de semana, pela es-
trada Cunha-Paraty, entre
São Paulo e Rio de Janeiro.

» LEIA MAIS nas págs. F2 a F5

Cicloturistas tiramo fimde semanapara percorrer
estradas de terra e observar detalhes danatureza

ciclista pedala em
nazaré Paulista,
no interior de sP,
ao lado da represa
de atibainha

pa
ul
o
de

ta
rs
o/
d
iv
ul
ga
çã
o
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Cicloturistas tiramo fimde semanapara percorrer
estradas de terra e observar detalhes danatureza
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y GRUPO FÉRIAS DE JULHO
PACOTE INCLUI:
• Aéreo desde São Paulo • Traslados • Hospedagem com café da manhã (11 Disney Dólares por
pessoa) • 1 café da manhã buffet no Nascar Sports Grille • 1 café da manhã no NBA City Restaurant
• 1 café da manhã no Vinito Ristorante • 1 café da manhã com personagem Disney • Uso ilimitado do
sistema de transporte dos parques Disney • Ingresso Magia à sua Maneira básico válido para os
parques: Magic Kingdom Park, Epcot, Disney´s Hollywood Studios e Disney's Animal Kingdom
Theme Park • DisneyQuest Indoor Interactive Theme Park • Disney´s Blizzard Beach Water Park •
Ingressos para os parques Universal Studios Florida*, Universal´s Islands of Adventure*, SeaWorld* e
Busch Gardens* (*Parques não fazem parte do complexo de Walt Disney World Resort) • Tour de
compras no Premium International Drive Outlet • 1 guia acompanhante desde São Paulo (grupo
mínimo de 20 pessoas) • Serviço de tesouraria para menores desacompanhados • Cartão de
assistência viagem e seguro bagagem Travel Ace • Kit de viagem RCA • CANECA MUG DISNEY. Visitas
extras incluidas: Walmart, Yes Brasil e Sports Authority. Sugerimos visita ao Camila´s (restaurante de
comida Brasileira).

TEMPORADA 2013

Preços por pessoa “Á partir de” base apto quádruplo. Sujeito a alteração e disponibilidade de lugares sem aviso prévio. Taxas não incluídas. Financiamento em até 10x sem juros, sendo 1º parcela mais taxas no ato e o saldo em até 9X nos cartões MasterCard, Diners, Amex ou Visa, cheques, débito em conta ou
boleto bancário (cadastro sujeito a análise). Preços calculados base câmbio 26/03/2013 US$ 1,00 = R$ 2,12. Valor será recalculado e pago ao câmbio do dia. Condições válidas para pagamentos até 30 de Abril independente da data de embarque.

São Paulo
11 3017-8700

Campinas
19 3734-2162

Rio de Janeiro
21 2507-0907

Curitiba
41 3222-6400

Porto Alegre
51 3072-1086

Brasília
61 3033-7000 www.rcaturismo.com.br

389
À vista US$ 3.890 = R$ 8.247
Saídas voando Avianca - 12 e 17/07

JULHO 2013
Saídas: 2, 3, 4, 5, 12. 16 e
17 julho
American Airlines, Avianca, Delta ou TAM

A partir de

10X US$

Disney’s All Star Resort ou
Disney´s Pop Century Resort 12 noites

Adicione

US$ 728+*

À vista US$ 4.205 = R$ 8.915

DISNEY + MIAMI
Saída: 18 julho

Disney’s All Star Resort ou
Disney´s Pop Century Resort -11 noites

Four Points by Sheraton 3 noites

Adicione

US$ 315+ * *

DISNEY + CANCUN

A partir de US$ 4.618 = R$ 9.790

Saídas: 15 julho

Disney’s All Star Resort ou
Disney´s Pop Century Resort -11 noites

Westin Resort & Spa Cancun 4 noites

Adicione

US$ 525+ *

DISNEY + NEW YORK

A partir de US$ 4.550 = R$ 9.646 - Saída 18/07

Saídas: 7 e 18 julho

Disney’s All Star Resort ou
Disney´s Pop Century Resort -11 noites

Fairfield Inn Times Square 4 noites

162

ORLANDO FLY & DRIVE

À vista US$ 1.620 = R$ 3.435 - Saída 12/05
Consulte serviços incluidos.

A partir de

10X US$

FLY & DRIVE

Saídas: 12 maio, 09 junho, 04 agosto, 15 setembro
06 outrubro e 03 novembro

ResortDisney’s All Star
13 noites

DIÁRIAS PROMOCIONAIS

Preço por noite, por pessoa, em hospedagem para 2 adultos e 2 crianças (03 até 17 anos)

Reservas até 31 maio • Hospedagem: até 14 junho

A partir de

US$ 29 = R$ 61

Hotel Econômico
A partir de

US$ 47= R$ 100

Hotel Moderado

2 0 1 3

PARKS

©DISNE
Y

Consulte serviços incluidos. * Adcional sobre as tarifas dos grupos Julho 2013.

Preferimos:

Consulte sobre ingressos para os parques e shows

da enviada a paraty

O horário combinado era
4h30 em frente a uma pada-
riana zonaoestedeSãoPau-
lo. Uma hora depois, com as
35 bicicletas dentro do ôni-
bus, ogrupoBike’nBeer saiu
rumo a Cunha (a 231 km de
capital paulista).
Às 9h, todos desceram do

ônibusepegaramsuasbikes.
O líderdogrupo,CarlosNag-
gar,deuas instruçõesbásicas
e o pedal logo começou.
Os primeiros dez quilôme-

tros foram fáceis —havia vá-
rias subidas,mas emum tre-
cho asfaltado. Após essa pri-
meira parte, o grupo se divi-
diu por quase duas horas.
Algunsseguiramparaape-

dradaMacela,deondeépos-
sível ver Paraty do alto, e os
outros (quenãoquiseramen-
frentar cinco quilômetros de
subidas)pararamnacerveja-
ria Wolkenburg após subir
mais de um quilômetro em-
purrando amagrela.
Estarepórterescolheuase-

gunda opção.

nas nuvens
Odonodacervejaria,oale-

mão Thomas Rau, começou
adegustaçãoexplicandoque
suaproduçãoartesanal é fei-
ta sob a “lei de pureza ale-
mã”. São permitidos apenas
três ingredientes: cevada
maltada, lúpulo e água.
Há quatro tipos de cerveja

(R$ 12 a garrafa de 600 ml).
Mas não dava para tomar to-
das porque a trilha ainda es-
tava no começo —vale lem-
brar:nãoé recomendável ex-

ceder no consumo de álcool
enquanto se pedala.
O grupo que subiu a pedra

voltou —sem ter visto Paraty
porcausadasnuvens—eatri-
lhacontinuou.Depoisdeuma
longa subida, comvista para
asmontanhas,avista-seapla-
ca indicando a divisa entre
São Paulo e Rio de Janeiro.
MudaoEstado,mudaapai-

sagem: agora, a estrada é de
terra. Se, porumlado, émais
perigosadevidoaosburacos,
por outro ganha em beleza,
pois omato émais fechado.
Em meio à mata atlântica

do parque Serra da Bocaina,
só é possível escutar o baru-
lhodascigarrasecachoeiras.
Desvia-se de buracos, der-

rapa-se aqui e ali e, enfim,
uma parada para reabaste-
cer: pastel emais uma cerve-
ja, emaisdescida,noasfalto.
Aofimdessaetapa,mais14

quilômetros, no plano. Com
maisatenção,osbikers fazem
o trevo da Rio-Santos e, às
16h30, chegam a Paraty.
Nos próximos dias, ne-

nhum grupo consultado pe-
lareportagemestáorganizan-
doessa trilha,mas épossível
reuniramigosque jápedalam
e ir. (LUISA ALCANTARA E SILVA)

Passeio promovido
pela Bike’nBeer inclui
paradana cervejaria
Wolkenburg, que tem
produção artesanal

Grupo com35 ciclistas deixou Cunha (SP) às 9h e chegou às 16h30 emParaty (RJ), depois de percorrer 45 km

Emmeio ao sobe e desce, cerveja é alívio

da enviada a paraty

Ao chegar a Paraty, após
maisdesetehorasdeviagem,
o ideal é passar o final de se-
mana na cidade. No fim da
tarde, dá para descansar e
passearpelocentrohistórico.
A fomedeveestar apertan-

do, então, é hora de fazer a
primeira refeição “de verda-
de” do dia.
O restaurante Margarida

Café (0/xx/24/3371-6037) é
uma das melhores pedidas.
No menu, há opções de pei-
xes, carnes,massas e pizzas.
O steak, com arroz e batata,
sai por R$ 48,40.

A sobremesa pode ser um
sorvete de estilo italiano na
Miracolo, na praça daMatriz
(R$ 7 um sabor).
Se ainda houver pique (o

que é improvável), dá para ir
dançar no Paraty 33, que,
comumabandadepop-rock,
costumalotardegentena fai-
xa entre 25 e 35 anos.
No dia seguinte, o domin-

go, tire o dia para fazer um
passeio de barco —e dar um
descanso para as pernas.
A agência Paraty Tours

(0/xx/24/3371-1327) temrotei-
ros de cinco horas compara-
das empraias e ilhas a partir
de R$ 30 por pessoa.

Outraopçãoé sairpara co-
nhecerocentrohistórico.Lo-
jascomoaRichard’sestão in-
vadindo as ruas de paralele-
pípedos, mas o domínio ain-
daédas lojinhasdeprodutos
feitosna região—imagensde
santos, por exemplo.
Mas prepare-se para os

preços salgados. Umbarqui-
nhodemadeirasaiporR$35;
umcolar de fuxico, R$40. Se
quiser levar apenas modes-
tos suvenires, quase todasas
lojas têm chaveiros por R$ 2.
Hora de almoçar antes de

fazeraviagemdevolta.Ores-
tauranteBananadaTerra (0/
xx/24/3371-1725) valeavisita.

Fique emParaty,mas cuidado comospreços

Fotos Luisa alcantara e Silva/Folhapress

Membros do Bike’n Beer na estradinha que leva à cervejaria Wolkenburg, em Cunha (SP)

Rua do centro histórico de Paraty, que é todo tombado como patrimônio histórico

Estrada vai
sEr fEchada
para obras

c ainda dá teMPo

Quemquiser conheceresse
pedaço finaldaEstradaRe-
al, que era o caminho usa-
do para levar o ouro deMi-
nasaoportodeParaty,deve
ir logo. O DER-RJ pavimen-
tará alguns trechos da via,
que ficarão interditados. A
via deve ser entregue à po-
pulação em abril de 2014.

FIQUE ATENTO
Confira o que usar e
levar para uma trilha

Capacete
É obrigatório em qualquer
passeio de bicicleta

Luvas
Evitam a formação de calos

Óculos escuros
Mesmo em dia nublado,
evitam que a lama
respingue nos olhos

Água
Ajuda amanter a tempera-
tura do corpo; a quantidade
a ser levada depende da
duração da trilha

Comida
Barrinhas de cereal e
sanduíches ajudam a
repor as energias

Kit de remendo de
câmara de ar
Com bomba de ar e
remendos, o kit salva
quem tiver o pneu furado

Protetor solar
É recomendável levar
namochila e repassar
durante o percurso
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da enviada a paraty

O caderno “Turismo” pe-
diu para que alguns ciclistas
que organizam grupos de bi-
kers em São Paulo listassem
lugares próximos da capital
bonsparapedalarduranteos
finais de semana.
A estrada Cunha-Paraty,

feita pela Folha, está na lis-
ta. “É ideal para passar uma
noite fora e aproveitar o ou-
trodianocentrohistórico [de
Paraty] oupasseandodebar-
co”, diz Beta Nogueira, que
ajuda o fundador do Bike’n
Beer, Carlos Naggar, a orga-
nizarospasseiosdosgrupos.
Outro destino top para su-

ar em um fim de semana é
Nazaré Paulista. Como a ci-
dade é próxima a São Paulo
(a64quilômetros), épossível
fazer essa viagem no esque-
ma bate e volta.
Hávárias opçõesde trilha,

todasao redorda represaAti-
bainha. Amais fácil é de cer-
cade20quilômetros. Jáaque
circunda toda a represa, de
terra e asfalto, tem 60 quilô-
metros e é recomendada pa-

ra quem já pedala bastante.
PertencenteaoCircuitodas

Águas Paulista, Nazaré tem
belas paisagens. Após o pe-
dal, ciclistas costumamfazer
piqueniques ao redor da re-
presa e passear de barco.
A pousada Fazendinha

(hotelpousadafazendinha.
com.br) oferece dois tipos de
passeio, com saídas aos sá-
badoseaosdomingos, às 11h
e às 15h. Há um que dura 40
minutosecustaR$15porpes-
soa e outro de uma hora e
meia que sai por R$ 25.
Segundo Rosa Maria Ra-

mos, diretora de Turismo da
cidade, as pousadas ofere-
cem, além de passeios na re-

presa, trilhas de jipe.
Antes de ir embora, pegue

ocarroeaproveiteparaalmo-
çar na cidade, que fica emci-
madamontanha.Umaopção
é o restaurante do Candinho
(0/xx/11/4597-1292), no cen-
trodacidade. Saindodali, vá
atéa igrejaNossaSenhorade
Nazaré. Erguidanoséculo 17,
possui imagensdesantosvin-
das de Portugal.

‘ciclocanoagem’
Natividade da Serra, tam-

bém em São Paulo (a 195 km
da capital), é outro ciclodes-
tino. Após o pedal em volta
da represa de Paraibuna, dá
para praticar canoagem no
rio demesmo nome.
A agência Cicloescalada

faz esse tipodepasseio. Cha-
mado “ciclocanoagem”, du-
ra um final de semana, e os
participantes devem levar a
bicicleta em seus carros.

“Umadaspropostasdoci-
cloturismoéasuperaçãopes-
soal”, diz Murilo Rodrigues,
sócio da agência. “O ciclotu-
rista se propõe a fazer algo
que não faria sozinho, como
pedalar em trilha ou remar
em uma represa.”
Tambémépossívelatraves-

sar a represa de balsa ou ir a
uma das sete cachoeiras —a
da Vaca, no bairro Vargem
Grande, éamais recomenda-
da. (LUISA ALCANTARA E SILVA)

EmNatividade da Serra,
cidade a 195 kmde
SãoPaulo, é possível
visitar sete cachoeiras e
praticar canoagem

EmNazaré Paulista, a 64 kmda capital, pousadas
oferecem trilhas de jipe aos grupos de cliclistas

Passeiosno interior
deSPunembicicleta,
jipe, canoaebalsa

“ Umadas
propostas do
cicloturismoé a
superaçãopessoal. o
cicloturista se
propõe a fazer algo
quenão faria
sozinho, como
pedalar em trilha ou
remar emuma
represa
MURILORODRIGUES,
SÓCIO DA AGÊNCIA PAULISTA CICLO-
ESCALADA, QUE FOI ABERTA NO FIM
DO ANO PASSADO

Cicloescalada/divulgação
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Turquia Econômica 7 noites
Ankara, Capadócia, Istambul

US$ 2.383 (R$ 5.028,13)07/04 a 16/06

Exóticos

Representantes
Belo Horizonte (31) 3223-1110
Salvador (71) 3347-7777

Rio de Janeiro (21) 2509-4506
Vitória (27) 3357-2323

Filiais
Campinas (19) 3737-5120
Rio Preto (17) 3211-2660

Brasília (61) 3323-4222
Porto Alegre (51) 3224-6044

Todo os roteiros incluem aéreo + terrestre. Consulte seu agente de viagens.
Preços por pessoa em apto. duplo, saindo de São Paulo, sujeitos a alterações e disponibilidade de lugares. Preços em dólares, a serem convertidos
pelo câmbio do dia da compra. Câmbio ref. 26/03/2013 – US$1,00 = R$ 2,11. Pagamento em 10x (30% de entrada + 9x em cheque, cartão de

crédito, débito automático ou boleto – consulte as regras. Parcela mínima US$100,00). Os roteiros não incluem taxas de embarque.

São Paulo (11) 3138-4888 www.newage.tur.br

10xpgto. em

Viaje pelo mundo.

Viaje New Age.

Israel para
todos 7 noites
Belém, Galileia, Haifa,
Jerusalém, Nazaré, Tel Aviv

US$ 2.609 (R$ 5.504,99)até 16/06

Santiago de Compostela
e Madri 7 noites
Leon, Madri, Oviedo, Pamplona,
Santiago de Compostela

US$ 2.380 (R$ 5.021,80)22/05 a 12/06

As Sete Maravilhas
de Portugal 8 noites
Lisboa, Coimbra, Porto,
Peso da Régua, Fátima

US$ 2.487 (R$ 5.247,57)06/04 a 08/06

Itália Tradicional
7 noites
Assis, Florença, Milão, Pádua,
Roma, Veneza, Verona

US$ 2.786 (R$ 5.878,46)19/05 a 02/06

Moscou e São
Petersburgo 5 noites

US$ 3.104 (R$ 6.549,44)02/05 a 23/05

Buenos Aires e
Bariloche 6 noites

US$ 1.080 (R$ 2.278,80)09/04 a 01/06

Cancun 6 noites
a partir
US$ 1.363 (R$ 2.875,93)22/04 a 06/06

Caribe e Américas

Punta Cana (all inclusive) 7 noites

US$ 1.641 (R$ 3.462,51)saída: 25/05

7 noites

Corpus ChristiCorpus ChristiEuropa

da enviada a paraty

Nãoéprecisosercraqueno
pedalparapraticar o ciclotu-
rismo. Os grupos indepen-
dentes de ciclistas que exis-
tememSãoPauloorganizam
roteiros para iniciantes.
O da estrada Cunha-Para-

ty, realizadopelareportagem,
tem45quilômetrosenívelde

dificuldadeentre fácil e inter-
mediário.Algunsparticipan-
tes faziam cicloturismo pela
primeira vez.
Paulo de Tarso, do grupo

Sampa Bikers, um dos pri-
meiros a reunir ciclistas em
umgrupo, sugereumpasseio
que ele está organizando em
maio,na represadeGuarapi-
ranga, para quem quiser co-

meçar a se aventurar (leia no
final do quadro à esq.).
Agora, se a vontade é pe-

gar o carro e sair pedalando
nopróximo final de semana,
sem adesão a grupos, a dica
é ir em ao menos três pesso-
as —se uma cai, a outra fica
junto e a terceira vai buscar
ajuda. Um carro de apoio
também é recomendável.

Trilhasnão se restringemaexperientes
Veja abaixo quatro op-

çõesdecicloviagensdeum
ou dois dias no interior
paulista. Cada ciclista de-
ve levar a sua bicicleta.

cicloescalada
quando 6 e 7 de abril
onde Juquitiba (a 72 km de SP)
percurso 50 km
nível Entre fácil e médio
quanto R$ 300 (inclui diária
em pousada, três refeições e
passeio de rafting)*
mais facebook.com/cicloescalada

pedal paulista
quando 21 de abril
onde Juquitiba (a 72 km de SP)
percurso 37 km
nível Entre fácil e médio
quanto R$ 40 (inclui piqueni-
que; mais R$ 70 pelo rafting,
que é opcional)*
mais 0/xx/11/5533-5771

clube amigos da bike
quando 13 de abril
onde Itatiba (a 84 km de SP)
percurso 50 km
nívelmédio
quanto R$ 80 (inclui transpor-
te até o local)
mais 0/xx/11/2589-2360 e
cab.com.br

sampa bikers
quando 4 de maio
onde Piracaia (a 88 km de SP)
percurso 50 km
nível Demédio para difícil
quanto R$ 230 (inclui trans-
porte até o local, piquenique e
almoço)
mais sampabikers.com.br

O Sampa Bikers organiza, em
1º de maio, o Pedal Ecológico,
na represa de Guarapiranga,
na cidade de São Paulo. Have-
rá diferentes níveis de dificul-
dade (R$ 60 por pessoa); saiba
mais no site do grupo

* Os participantes devem ir
com o seu próprio carro

PRÓXIMAS
peDalaDas

Ciclistas
fazem

trilha em
Natividade

da Serra
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