Alentejo interior

TRADIÇÃO

PAISAGEM

EXERCÍCIO

Tipo Experiente
Duração 5 dias bicicleta + 2 dias transfers

ESTRADA

GUIADO

Alentejo
Backroads Tour guiado
Estrada
O interior histórico do Alentejo em Bike

Paisagens pitorescas do Alentejo e imensos prados de
sobreiros e oliveiras
Visita e Prova a uma das mais prestigiadas adegas do país
A beleza da cidade de Évora, da UNESCO.
Acomodações históricas e de luxo

“Viajar com a Bike tour Portugal pelo
Alentejo foi uma grata surpresa,
todos os detalhes para que
pudéssemos desfrutar destes 6 dias
pedalando por este maravilhoso
cenário, foram muito bem pensados
pela equipe que nos acompanhou.
Ja fiz diversas viagens de bike por
outros roteiros com outras
empresas premium, mas em
nenhuma delas o grau de
sofisticação chegou ao ponto de...”
José Eduardo
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Alentejo Backroads - Tour guiado Estrada
O interior histórico do Alentejo em Bike
Programa

Programa
Dia 1
Chegada
Chegada ao aeroporto de Lisboa e VIP transfer para a cidade UNESCO Évora.
Os transfer terão lugar pelas 15h00.
A nossa equipa fará um briefing da tour antes de um delicioso jantar em seu
hotel.
*Se pretende chegar a um aeroporto diferente ou em outro horário, por favor nos
contacte para uma cotação e para organizarmos seu transfer
Bike Fit
Acomodação: M'Ar de Ar Aqueduto

Dia 2
Evora
Aproveite o seu café da manhã e conheça nossa equipe para um dia de óptimo
ciclismo! Os arredores de Évora são conhecidos por terem algumas das
estradas mais perfeitas para o ciclismo - é normal encontrar um grupo local de
ciclistas a aproveitar o seu tempo e a treinar para os seus eventos desportivos
de ciclismo.
Além do Ciclismo, o Alentejo é uma famosa região vinícola famosa pela
produção de vinhos de alta qualidade, com tradições ancestrais relacionadas a
vinhos e vinícolas e paisagens únicas, por isso hoje agendamos uma visita a uma
das mais famosas vinícolas do Alentejo, que produz o vinho de edição limitada
Pera Manca. Mas antes, ainda há tempo para que saiba mais sobre um produto
tão versátil como a cortiça, quando andar de bicicleta pelos montados e as
aldeias tradicionais que sobrevivem graças a esta indústria única.
Finalizaremos nosso passeio no seu hotel.
Aproveite o resto do dia para desfrutar de todas as comodidades do hotel,o
jantar desta noite será realizado no Degust`AR o restaurante do hotel que tem a
assinatura gastronómica do Chefe António Nobre. Aproveite ao máximo!
Acomodação: M'Ar de Ar Aqueduto
Etapa: 68km
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Alentejo Backroads - Tour guiado Estrada
O interior histórico do Alentejo em Bike
Programa

Dia 3
Monsaraz - Vila Medieval
Depois do mais delicioso café da manhã, você vai pedalar por enormes planícies
e por carvalhos, oliveiras e vinhedos que se estendem até perder de vista. Esse
será o segundo desafio do passeio.
O nosso objetivo para o destino de hoje é a Herdade do Barrocal - um
esplêndido e encantador resort de Vinhos. O jantar será dedicado a alguns dos
pratos mais tradicionais da região.
Noite na Herdade do Barrocal – Hotel e Monte Alentejano
Etapa: 80km

Dia 4
Alqueva
Hoje pedalaremos ao longo do Lago Alqueva, testemunhando duas paisagens
opostas - as planícies amareladas do Alentejo e a quietude do maior lago artificial
da Europa - imaginem a tranquilidade. Durante a nossa volta, seguiremos para a
vila medieval de Monsaraz, considerada Monumento Nacional e a varanda do
grande lago com as suas impressionantes vistas sobre a Barragem de Alqueva e
a fronteira espanhola.
Depois de um delicioso almoço, continuamos a pedalar para as aldeias de
Reguengos de Monsaraz (Capital Europeia do Vinho) e para São Pedro do Corval
- conhecido como o centro de olaria em Portugal. Utilizando algumas das mais
fantásticas estradas secundárias e tranquilas do Alentejo, chegamos ao seu
Hotel para momentos relaxantes. O jantar será realizado na Quinta de São
Lourenço do Barrocal.
Acomodação: Herdade do Barrocal - Hotel e Monte Alentejano
Etapa: 71km

Dia 5
Monforte
Hoje é o dia do grande desafio - a etapa rainha do Tour, entre as aldeias de
Monsaraz e Monforte.
Nosso objetivo é chegar a Monforte ao nosso proximo alojamento o Torre de
Palma Wine Hotel.
Monforte - o nome desta aldeia é uma referência à sua localização no topo de
uma colina, junto à margem esquerda da Ribeira Grande, monte esse que terá
dado origem ao topónimo de Monforte.
Nós usaremos as estradas secundárias da região que o levarão à Serra D'Ossao desafio. Uma subida constante permite-lhe desfrutar das vistas a partir do
topo. Percorra a vila do Redondo e esta pitoresca paisagem de terra cultivada e
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Alentejo Backroads - Tour guiado Estrada
O interior histórico do Alentejo em Bike
Programa

colinas até Monforte. Espere muito baixo tráfego nas estradas e aproveite o
cenário dos campos de flores roxas que irão acompanhá-lo até o almoço. Nosso
almoço será realizado em uma das tabernas mais típicas, onde o Chef estará se
juntando à mesa com algumas histórias interessantes… e com cerveja artesanal
caseira.
Além da bela paisagem, o destaque é também a vila romana de Torre de Palma
é seu castelo romano.
Acomodação: Torre de Palma Wine Hotel
Etapa:101km

Dia 6
Vilas tradicionais
Hoje é nossa última etapa e faremos uma volta pela região de Monforte. Desfrute
da tranquilidade das estradas das colinas e relaxe desde a última etapa,
enquanto testemunha a história da região - a ocupação humana desta região
começou no período neolítico, com pequenas comunidades agrícolas e
pecuárias. A civilização romana teve uma importante influência nessas terras
deixando um rico legado patrimonial.
O monumento mais emblemático é o seu castelo, com quatro torres, que
incluíam as torres de vigia e relógio, quatro bastiões, uma cisterna, linhas de
paredes marcadas por portões, a maioria está em ruínas.
Escolhemos um restaurante muito típico, onde você se sentirá em casa ... uma
casa portuguesa, é claro! As pessoas são genuínas e deliciosas!
Depois do almoço, retornaremos ao hotel, onde você apreciará as lembranças
desse ótimo passeio de bicicleta.
Acomodação: Torre de Palma Wine Hotel
Etapa: 75km

Dia 7
Partida
Após o café da manhã, é tempo de se despedir do Alentejo.
Faremos um transfer para o aeroporto de Lisboa às 10h00.
*Se pretende partir de um aeroporto diferente ou em outro horário, por favor nos
contacte para uma cotação e para organizarmos seu transfer
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Detalhes

Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
68

79

Mínimo

101
Médio

Distância total (km)
395

Altimetria geral do tour
Duração
5 dias bicicleta + 2 dias transfers

Trilhas
99% Alcatrão 1% Terra batida

Tipo bicicleta
Bicicleta de estrada/speed
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Alentejo Backroads - Tour guiado Estrada
O interior histórico do Alentejo em Bike
Detalhes

O que está incluído no Guiado
6 Noites em Hotel - acomodação em quarto duplo.
6 pequenos Almoços
5 Almoços em Restaurante típico sem bebidas inclusas
6 Jantares em Hotel sem Bebidas inclusas
Luggage transfer from Hotel-to-Hotel
Airport transfer
Reforço Nutrição durante a Bike Tour. (Suplementação
Desportiva – Gel, Barra Proteica e Sais Minerais)
Atividades descritas no programa
Bicicleta e capacete
Guias Altamente especializados.
Manutenção e assistência mecânica durante o Bike Tour.
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

Não incluído no Guiado
Almoços dia 1 e dia 7 - Dias de
Transfer
Bebidas dos Almoços
Bebidas dos jantares em Hotel
Tratamentos de Spa e massagens
Bermuda de ciclismo e sapatilha
Bilhetes aéreos
Serviço de transporte além dos 10km
para atividades adicionais às previstas
no programa, estarão sujeitas a
contratação adicional, solicite mais
informação para detalhes
Gratificações
Mini-bar e qualquer consumo de
alimentos e bebidas realizado fora do
âmbito do programa
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Alentejo Backroads - Tour guiado Estrada
O interior histórico do Alentejo em Bike
Equipamento

Equipamento

Bicicleta Speed (upgrade carbono disponível) Marca : Scott
Modelo : Speedster 40
Quadro : Aluminium
Suspensão : Scott Carbon
Pedaleiro : Shimano Sora (50 /34 T)
Desviador : Shimano Sora
Manípulos : Shimano Sora
Travões : Tektro
Selim : Syncros
Pedais : Clipless Pedals (Shimano SPD-SL or Look Compatible)
Pneus : 700C x 23
Tamanho do quadro : XS / S / M / L / XL
Acessórios disponíveis :
GPS
Clipless Pedals
Saddle Bag
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Quem somos?

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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