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Algarve de Este
a Oeste
Algarve Tour - O sul de Portugal como seu
companheiro de viagem

Parque Natural da Ria Formosa
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim
Enormes praias isoladas de areia dourada
Aldeias típicas de pescadores
Biodiversidade do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina
Vistas panorâmicas e brisas marítimas
Paisagens únicas ao longo de extensas trilhas

Contate-nos. Será um prazer ajudá-lo. | +351 96 525 68 41 | +351 93 845 46 90 | USA (209) 257-3458 | SKYPE: BikeToursPortugal |
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Programa

Programa
Dia 1
Chegada
Chegada ao aeroporto de Faro e transfer para Castro Marim
Para esta noite ficará acomodado no Praia Verde Boutique Hotel, no coração do
sotavento algarvio.
Após o check in, nossa equipa fará um briefing sobre o tour.
Acomodação: Praia Verde Boutique Hotel

Dia 2
Salinas
Comece o seu dia pedalando pelo Sapal de Castro Marim, um local privilegiado
para a reprodução de peixes, crustáceos e moluscos, que aqui encontram
abrigo para crescer até se poderem aventurar até ao mar. Ao longo de todo o
ano é possível observar aves, como a cegonha-branca, o flamingo e o pernalonga que tem a população mais numerosa, e por isso foi escolhido para símbolo
da Reserva.
Seguirá depois um pouco para o interior, pedalando por grandes pomares.... se
delicie com os aromas das flores de laranjeira.
Chegará a Tavira, seu ponto de descanso para hoje. Rodeada de pomares e
salinas, Tavira é uma pictoresca vila piscatória e uma cidade nobre com um
grande legado histórico.
Etapa: 44km
Acomodação: Vila Galé Albacora

Dia 3
O palácio
Deixará Tavira pedalando pelo Parque Natural da Ria Formosa.Pedalamo por
uma das paisagens mais belas de Portugal, passando por típicas vilas como
Moncarapacho, até chegar a Estoi.
Estoi é o local de um dos melhores palácios de estilo “Rococó” do séc. XIX
presentes no Algarve. O Palácio de Estoi é pintado num tom distinto de rosa e
rodeado por belíssimos jardins decorativos.
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Etapa: 33km
Acomodação: Pousada Palácio de Estoi

Dia 4
Quarteira e Vilamoura
A etapa de hoje o levará de Faro a Albufeira. Será os eu último dia pelo Parque
Natural da Ria Formosa e entramos numa paisagem totalmente diferente.
Pedalamos por extensos pinhais, numa trilha fácil passando por Quarteira e ou o
mundialmente famoso Vilamoura - o maior complexo de luxo da Europa. Indo
para o nosso destino, iremos um pouco mais a sul, onde pedalaremos ao longo
do Oceano e das suas praias de areia dourada e chegaremos a Armação de
Pêra, uuma pequena vila de pescadores que ganhou o nome do equipamento
de pesca (armação) que foi usado para pescar atum. Agora é um popular resort
cosmopolita que atrai um número crescente de turistas para suas belas praias.
Etapa: 65km
Acomodação: Pestana Viking Beach & Spa Resort

Dia 5
Lagos
Após um delicioso café da manhã, continuamos pedalando pelo Algarve.
Antes de chegar a nosso destino há tempo para admirar as pedaladas ao longo
da Meia Praia, chegando a Lagos.
Esta cidade era conhecida como Lacóbriga, sua origem recua a 2000 anos
antes de Cristo e a parte mais antiga da cidade ainda mantém vestígios das
muralhas do séc. XVI.
Etapa: 44km
Acomodação: Marina Rio Hotel

Dia 6
Vistas oceânicas
Hoje o dia é para se perder com fantásticas vistas oceânicas. Pedalamos rumo a
Sagres, local de onde os portugueses partiram em suas caravelas para descobrir
o mundo.
Estamos pedalando em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina. Ao longo do percurso você irá descobrir um verdadeiro sétimo céu de
praias, falésias e escarpas praticamente desertas, num meio excepcionalmente
rico em biodiversidade e património geológico único. Entre as 750 plantas e 200
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espécies de aves que foram identificadas em toda a área do Parque Natural,
existem algumas que valem a pena mencionar, como a Cegonha-Branca, a
Águia-de-Bonelli, o Falcão Peregrino ou felinos como a Raposa ou o Lince
Ibérico.
Etapa: 60km
Acomodação: Memmo Baleeira

Dia 7
Partida
Após o café da manhã é tempo de dizer adeus ao Algarve.
Será feito um transfer para o aeroporto de Faro, pelas 10h00.
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Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
39

50

Mínimo

65
Médio

Distância total (km)
243

Altimetria geral do tour
+2183 / -2182

Trilhas

Tipo bicicleta
MTB
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Incluído Auto-Guiado
6 Noites em Hotel Comfort 4 estrelas ou equivalente acomodação em quarto duplo
6 Cafés da manhã
Bicicleta e capacete
Mini bomba e bolsinha de selim
Kit the reparação rápida (câmara de ar extra e ferramenta
multi uso)
GPS com rota e pontos de interesse
Spot Me localizador
Celular para emergências
Mochila, garrafinha de água, camiseta de ciclismo, polo
casual e etiquetas de identificação de malas personalizadas
com a marca Bike Tours Portugal
Seguro de acidentes pessoais durante o Bike Tour
Transfer de chegada a Portugal (Aeroporto Lisboa – 1º
Hotel): saída fixa programada às 15h
Transfer de saída de Portugal (Último Hotel – Aeroporto
Lisboa): saída fixa programada às 10h
Transfers fora dos horários previstos, estão sujeitos a
contratação adicional.
Transporte de malas (hotel-a-hotel )
Assistência técnica caso seja necessário
Reparação de furos €90/Roda

Não Incluído Auto-Guiado
Almoços
Jantares
Equipamento extra ao não
especificado em itens incluídos
Bermuda de ciclismo e sapatilha
Bilhetes aéreos
Gratificações
Mini-bar e qualquer consumo de
alimentos e bebidas realizado fora do
âmbito do programa
Consumos de SPA
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Equipamento

Bicicleta MTB Eléctrica Marca : Scott
Modelo : Aspect 920 e-Bike
Sistema eléctrico : Bosch Performance 250w
Quadro : 6061 Aluminium
Suspensão : SR Suntour XCM 29''
Pedaleiro : FSA CK-310 MTB 17T
Desviador : Shimano SLX
Manípulos : Shimano
Travões : Shimano Hydraulic Disc
Pedais : Standard Platform Flat
Selim : Syncros
Pneus: Schwalbe 29" x 2.25"
Tamanho do quadro : S/M
Acessórios disponíveis :
Banco de gel
Grade porta alforge
Bolsa de guiador
Alforges
GPS
Pedais plataforma

Bicicleta MTB Marca : Trek
Modelo : X-Caliper 9
Quadro : Aluminium
Suspensão : RockShox Recon Silver RL Lockout
Pedaleiro : Race Face Ride (Double Chainring 36/22 T)
Travões : Shimano Disc M365
Desviador : Shimano Altus
Manípulos : Shimano 10 speed
Pneus: Bontrager XR2 29" x 2.20"
Pedais : Standard Platform Flat
Selim : Bontrager Evoc 1.5
Tamanho do quadro : M / L / XL
Acessórios dispóníveis :
Banco de gel
Grade porta alforge
Bolsa de guiador
Alforges
GPS
Pedais de plataforma
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Quem
somos?

Nosso time
Do suporte ao cliente ao
planejamento de rotas, e reparo
da bike, ao percurso e aos picnics
gourmet, toda a equipe é
apaixonada por Portugal, pelo
ciclismo e sabem fazer da sua
estada nada menos do que
espetacular.

Nossos trailers
Luxo na Estrada

“Luxury On Two Wheels” é exatamente isso: experiências
inesquecíveis, em acomodações exclusivas e de luxo; cozinha
gourmet, que combina deliciosamente tradição com inovação;
lugares genuinamente interessantes; um serviço altamente
personalizado.

Nosso trailer foi construído de forma
personalizada para ser o parceiro perfeito
para todos os nossos roteiros guiados.
Muito espaçoso, carrega todas as nossas
bikes, equipamentos e a bagagem de
nossos clientes. Uma cozinha totalmente
equipada com geladeira, fogão e
bancada. Temos wi-fi hotspot para
completar o nosso “hotel on the road”.

Por último, as nossas Viagens são voltadas a pequenos grupos
e também à família: desde a escolha dos acessórios, como
bicicletas duplas ou cadeirinhas para bebê, até a escolha dos
roteiros, que são acessíveis a todos os participantes.
Independentemente do membro do grupo ter 8 ou 80 anos de
idade, ele irá desfrutar das nossas viagens com um mínimo de
esforço e o máximo de conforto.
Temos a certeza de que vai nos comparar com os outros. Na
verdade, é isso que esperamos: você vai perceber rapidamente
as diferenças entre “Férias de Bicicleta” (Biking Holiday) e
“Luxury On Two Wheels”.

Nossa Luxuosa Van
Suporte Premium
Usada nos roteiros guiados e auto
guiados, nossa van suporta 8 lugares
para passageiros e bagagens, tendo
ainda, espaço para 8 bicicletas. Equipada
com um mini-bar, duplo ar condicionado,
12V USB carregador e WI-FI hotspot.
Uma companhia perfeita para todos os
nossos tours.
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