
A mais famosa montanha do Hérault, o Pic Saint-Loup fica a cerca de 20  quilômetros ao norte de Montpellier
e garante uma vista panorâmica da região. Não só isso, mas, durante o passeio, você ainda será envolvido pelo
cheiro do garrigue, vegetação desta área que predomina a alfazema, alecrim, rosmaninho, carrasco e pinheiro
de Alepo.  

Rodeado por quatro trilhas que te levam ao topo da montanha, o local te permite admirar a paisagem com
muita calma. É, sem sombras de dúvidas, um dos mais belos locais para caminhadas com uma visão completa
de toda planície e litoral – já que possui 658 metros de altura. Além disso, o Pic Saint-Loup é considerada a
caminhada de longa distância favorita da França. Não vai perder não é mesmo?

O Pic Saint-Loup ainda é o favorito para o enoturismo. O local é tão importante que possui a própria
Appellation d’Origine Contrôlée, garantindo a origem e estabelecendo padrões na fabricação dos vinhos.

COMO FUNCIONA OS PASSEIOS NO PIC SAINT-LOUP?
Grupos podem fazer excursões para a região vinícola guiados com um morador local – são cerca de 60
viticultores e anfitriões para te acolher. Neste passeio, você poderá explorar as vinhas, degustar os diferentes
rótulos de vinhos produzidos e até mesmo almoçar com os produtores. É uma ótima oportunidade para
entender a importância do ‘terroir’ e o processo de vinificação. Para este tipo de passeio, os valores são a
partir de € 90 por pessoa.

Além disso, para desbravar o Pic Saint-Loup, você pode optar por caminhadas a cavalos. Não se preocupe,
crianças, a partir dos seis anos, também podem aproveitar o passeio. O preço é de € 60 para cavalgar durante
todo o dia.

Se preferir um dia mais radical, saiba ser possível alugar uma bicicleta com todo o equipamento necessário. O
investimento fica mais alto se a bicicleta for elétrica, se for necessário GPS ou guia, por exemplo, mas os
valores variam de € 13 a € 190.
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Construída a 400 metros acima do mar, estas são as ruínas do castelo de Montferrand em um esporão de calcário do Pic Saint-Loup (Foto: Reprodução/Bruno Lavit)
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