Alentejo

GASTRONOMIA

PAISAGEM

VISTAS
PARA O
OCEANO

Tipo Fácil
Duração 2 dias bicicleta + 2 dias workshop + 2
dias transfer
YOGA &
BIKE

FOODIES

FAMÍLIA E
AMIGOS

GUIADO

COZINHA
LOCAL

Sabores do
Alentejo - Yoga e
Pedal
Alentejo à descoberta no pedal, na cozinha e no
mindfulness

Workshops culinários
Aulas exclusivas de ioga
Trilha de bicicleta por vilas típicas

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

1

Sabores do Alentejo - Yoga e Pedal
Alentejo à descoberta no pedal, na cozinha e no mindfulness
Programa

Programa
Dia 1
Chegada
Chegada ao aeroporto de Lisboa e transfer para o Santiago Hotel Cooking &
Nature um hotel onde a gastronomia e a culinária são as atracções
principais, localizado numa colina com vista para o Castelo de Santiago de
Cacém.
Se refresque de sua viagem e aproveite para descansar um pouco.
Antes do jantar, nossa equipa fará um briefing do tour e depois poderá apreciar
um delicioso jantar tradicional
Acomodação no Santiago Hotel Cooking & Nature

Dia 2
Sobreiros e vilarejos
O dia se inicia cedo com uma aula de ioga para se preparar para seu dia,
Após um delicioso café da manhã, nossa equipa fará um briefing e fitting das
bikes para iniciar nossa etapa de hoje.
Uma trilha fácil por vilarejos típicos e terreno de sobreiros. Se encante com a
pacatez do interior.
Após uma parada para o almoço, o regresso se fará a nosso hotel.
Antes do pôr do sol, nos espera uma aula de hatha ioga.
Jantar será no hotel.
Acomodação: Santiago Hotel Cooking & Nature
Etapa: 50km

Dia 3
Vistas oceânicas
O dia se inicia cedo com mais uma aula de ioga para se preparar para seu dia,
Após o café da manhã e de um breve briefing, seguimos para a etapa de bike.
Hoje é dia de pedalar até às maravilhosas praias da costa vicentina. Se energize
com o sol e os aromas do oceano.
Após uma parada para o almoço, o regresso se fará a nosso hotel.
Antes do pôr do sol, nos espera uma aula de hatha ioga.
Jantar será no hotel.
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Sabores do Alentejo - Yoga e Pedal
Alentejo à descoberta no pedal, na cozinha e no mindfulness
Programa

Acomodação: Santiago Hotel Cooking & Nature
Etapa: 50km

Dia 4
Sabores do Alentejo
Após o café da manhã, iniciamos o dia com pranayanas intensivos para
sintonizar a sua energia vital.
Após a prática terá seu tempo livre.
Para o jantar preparámos um workshop do típico caldo Alentejano, cheio de
sabores e tradição.
Acomodação: Santiago Hotel Cooking & Nature

Dia 5
Uma manhã com o Chef
De manhã cedo temos planeada uma ida ao mercado com o nosso Chef para
escolher os seus ingredientes do menu.
De volta ao hotel, prepare, cozinhe e deleite-se…
Resto da tarde livre
Acomodação: Santiago Hotel Cooking & Nature

Dia 6
Adeus Alentejo
Depois do último café da manhã neste fabuloso hotel Santiago Cooking &
Nature, é hora de se despedir do Alentejo.
Será efectuado uma transferência para o Aeroporto de Lisboa às 10h00, após o
café da manhã.
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Sabores do Alentejo - Yoga e Pedal
Alentejo à descoberta no pedal, na cozinha e no mindfulness
Detalhes

Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
50

52

Mínimo

55
Médio

Distância total (km)
105

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

Trilhas
50% Alcatrão 50% Terra batida

Tipo bicicleta
MTB

Datas 2019
30 Setembro, 2019 - 05 Outubro,
2019
13 Maio, 2019 - 18 Maio, 2019

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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Sabores do Alentejo - Yoga e Pedal
Alentejo à descoberta no pedal, na cozinha e no mindfulness
Detalhes

O que está incluído no Guiado
5 Noites em Hotel - acomodação em quarto duplo.
2 Almoços (sem bebidas incluídas)
5 Cafés da manhã.
3 Jantares em regime de meia pensão,bebidas não inclusas.
Águas, cafés e refrigerantes em paradas estratégicas no
percurso.
2 Workshops de culinária (1 almoço e 1 jantar)
5 Aulas ioga
Bicicleta e capacete
Guias bilingues.
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.
Reforço alimentar durante a Bike Tour. (Barras de cereais,
frutos secos e águas.)
Seguro de acidentes pessoais durante o Bike Tour
Serviço de Conciergerie para reservas em SPA ou outros.
Serviço de transporte dentro do perímetro de até 10 km
estão inclusos. (Jantares fora do hotel, visitações não
previstas no programa, recolha de objetos a mais de 10 Km,
estarão sujeitas a contratação adicional.)
Transfer de chegada a Portugal (Aeroporto Lisboa – 1º
Hotel): saída programada às 15h
Transfer de saída de Portugal (Último Hotel – Aeroporto
Lisboa): saída programada às 10h
Transfers fora dos horários previstos, estão sujeitos a
contratação adicional.
Van 24h/7 para transporte de malas (hotel-a-hotel e apoio
técnico – durante as etapas de Bike, para qualquer
eventualidade. (Apoio técnico, SOS, desistências).

Não incluído no Guiado
Almoços no primeiro e último dia - dias
de transfer
Almoço 4º dia
Jantar 5º dia
Bebidas nos almoços e jantares
Equipamento extra ao não
especificado em itens incluídos
Bermuda de ciclismo e sapatilha
Tapete de ioga
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
Consumos de SPA
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Sabores do Alentejo - Yoga e Pedal
Alentejo à descoberta no pedal, na cozinha e no mindfulness
Equipamento

Equipamento

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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Alentejo à descoberta no pedal, na cozinha e no mindfulness
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.

Contate-nos. Será um prazer ajudá-lo.
blog.biketoursportugal.com
+351 96 525 68 41 / +351 93 845 46 90 / USA (209) 257-3458 / SKYPE: BikeToursPortugal
tours@biketoursportugal.com / Casa das Furnas, Praia das Furnas, 8650 Figueira - Vila do Bispo

www.biketoursportugal.com

