Costa Atlântica
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Pedalando pela
rota atlântica - de
Porto a Lisboa
Percorra a Costa Atlântica de Portugal, partindo do
Porto em direcção a Lisboa!

Rio Douro
Vilas tradicionais piscatórias
Fantásticas praias e vistas oceânicas
Cidade Medieval de Óbidos
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Programa
Dia 1
Chegada ao Porto
Chegada e transfere para o hotel.
A cidade do Porto foi construída ao longo das colinas sobranceiras ao rio Douro.
O seu centro histórico foi classificado como Património Mundial pela UNESCO
em 1996. A região já é habitada desde pelo menos o século IV, quando os
romanos se referiam a ele como Portus Calle. Saia um pouco e vá visitar a
Ribeira, perto do rio, que também é um bom lugar para começar a visita à zona
histórica de Património Mundial. Do outro lado do rio poderá ver as Caves do
Vinho do Porto, situadas na Ribeira de Gaia, um lugar que não pode perder!
Acomodação: Hotel Vincci

Dia 2
O passeio começa ao longo do rio Douro até ao final do seu estuário. Depois irá
em direcção a Sul, maioritariamente em ciclovias, sempre acompanhado por
bonitas praias à sua direita. Neste passeio, terá a oportunidade de degustar uma
refeição tradicional portuguesa, ou apenas tomar uma bebida, com uma bela
vista para Oceano Atlântico. Chegando a Espinho, com as suas praias e o seu
casino, onde milhares de portugueses passam férias todos os anos, poderá
continuar a pedalar na ciclovia pelo pinhal por mais cerca de 21 km até ao
Furadouro. Também pode apanhar o comboio de Espinho para Ovar, e pedalar
depois mais 10 km até ao seu destino final, a Praia do Furadouro.
Etapa: 56km
Acomodação: Furadouro Boutique hotel beach & spa

Dia 3
Pedalando por Ovar|Barra|Praia de Mira
O passeio de hoje irá levá-lo ao longo da Ria de Aveiro, que é o resultado do
recuo do mar, com a formação de cordões litorais que, a partir do séc. XVI,
formaram uma lagoa que constitui um dos mais importantes e belos acidentes
hidrográficos da costa portuguesa. A lagoa estende-se paralelamente ao mar por
47 km e tem uma largura de 11 km. Na praia de São Jacinto irá fazer uma
travessia de ferry até à Praia da Barra, situada na parte sul da Ria. De seguida irá
continuar ao longo da Ria de Aveiro até encontrar uma ciclovia que o levará ao
seu hotel na Praia de Mira. A Praia de Mira, situada a sul de Aveiro, é
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caracterizada pelo tradicional contraste de cores das barracas e tendas no areal
e por uma pequena lagoa onde poderá dar um relaxante passeio no final do dia.
Etapa: 60km
Acomodação: Maçarico Beach Hotel

Dia 4
Pedal: Praia de Mira | Coimbra
Antes de deixar a costa para trás, você ainda pode visitar o Museu Etnográfico
de Mira, que apresenta as atividades de pesca da região. A região é bastante
plana a Oeste mas começa a verificar-se pequenas colinas, intensivamente
cultivadas e às vezes arborizadas a leste. Em Coimbra, aproveite para desfrutar a
cidade, incluindo os mercados e os animados bares de fado, além de passar
pela famosa universidade, património da UNESCO. A Universidade de Coimbra é
um exemplo excepcional de uma cidade universitária, que ilustra a
interdependência entre a cidade e a universidade e em que a linguagem
arquitetónica da cidade reflete as funções institucionais da universidade.

Etapa: 59km
Acomodação: Hotel Vila Galé Coimbra

Dia 5
Pedal: Coimbra | Figueira da Foz
Início divertido através da Floresta Nacional do Choupal até a saída de Coimbra.
A Floresta Nacional do Choupal, localizada a poucos Kms do centro da cidade
de Coimbra, foi plantada para conter o rio e é o pulmão da cidade de Coimbra.
Várias quintas agrícolas e campos de arroz vão seguindo o rio Mondego em
direção à Figueira da Foz, também conhecida como a Rainha das Praias, uma
popular estância de férias portuguesa por mais de 100 anos. Há, evidentemente,
mais para ver e fazer na Figueira da Foz do que descansar nas suas praias ou
passear pelo extenso passeio marítimo. Se você se cansar de banhos de sol,
encontrará surpresas artísticas, passeios pelas florestas, salinas e reservas
naturais, um pouco da história e alguns doces.
Etapa: 51km
Acomodação: Universal Boutique Hotel

Dia 6
Pedal: Figueira da Foz| Nazaré
Deixando a Figueira da Foz de comboio, o seu dia de pedal terá início a partir da
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estação ferroviária de Monte Real. No caminho até à Nazaré, visitará São Pedro
de Moel, uma das mais pitorescas praias do litoral Português, com uma
excelente localização, no imenso Pinhal de Leiria. A praia é pequena, limitada do
lado norte por escarpas íngremes e, no lado sul por um pequeno riacho. S.
Pedro de Moel tem ainda um toque aristocrático e cosmopolita, fruto das famílias
ricas que ali viveram entre os séculos XVI e XVII. A última paragem do dia será no
Sítio da Nazaré, o ponto mais alto da cidade. Aqui poderá encontrar, sem
dúvida, o miradouro mais interessante desta região. Perto está situado o
Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, construído no século VXIII. A vila
piscatória da Nazaré, em tempos uma grande cidade de pesca, é hoje uma
estância balnear, onde lado a lado com os turistas, ainda é possível encontrar
pessoas a vender na peixe na rua e carapaus a secar ao sol. A ligação dos
habitantes da Nazaré com o mar muito é forte e é reflectida no artesanato local,
em especial as redes, bóias, cestas e bonecos tradicionais vestidos com o traje
típico de sete saias.
Etapa: 46km
Acomodação: Magic Art Hotel

Dia 7
Pedal: Nazaré|Óbidos
Continuando a pedalar pela costa atlântica iremos passar por locais muito
bonitos e cativantes. São Martinho do Porto é um desses locais, com águas
mais quentes que o habitual e com uma areal que contorna toda a baía. A Lagoa
de Óbidos, conhecida como um bom local de pesca, é uma área protegida onde
poderá ver uma grande variedade de aves marinhas que procuram abrigo na
vegetação circundante. A romântica e encantadora vila de Óbidos, caracterizada
por casas adornadas com buganvílias e madressilvas foi conquistada aos
mouros pelo primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, em 1148. Mais tarde,
D. Dinis doou-a a sua mulher, a rainha Santa Isabel. Desde então e até 1883, a
vila de Óbidos e as terras em redor foram sempre pertença das rainhas de
Portugal cuja influência se traduziu em benefícios para a cidade, como o
aqueduto ou as fontes de água. Envolvida por uma cintura de muralhas
medievais, Óbidos é um dos exemplos mais perfeitos de fortalezas medievais
Portuguesas.
Etapa: 41km
Acomodação:The Literary Man Hotel

Dia 8
Partida
Depois do último café da manhã é hora de se despedir de Óbidos
Durante a manhã serão efectuados os transfers para o aeroporto de Lisboa.
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Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
41

52

Mínimo

60
Médio

Distância total (km)
313

Altimetria geral do tour
Duração
6 dias bicicleta + 2 dias transfer

Trilhas
85% asfalto 15% terra batida

Tipo bicicleta
Híbrida
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Incluído Auto-Guiado
7 Noites em Hotel Comfort 4 estrelas ou equivalente acomodação em quarto duplo
Bicicleta e capacete
Mapas e documentação
Aparelho de GPS e tracks
Mochila, garrafinha de água, camiseta de ciclismo, polo
casual e
etiquetas de identificação de malas personalizadas com a
marca Bike Tours Portugal
Linha de apoio 24H
Seguro de acidentes pessoais durante o Bike Tour
Transfer de chegada a Portugal
Transfer de saída de Portugal
Transporte de malas (hotel-a-hotel )

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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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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