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Alentejo Heritage
Bike Tour
A tradição do Alentejo como companheiro de viagem.

Paisagens pitorescas do Alentejo, com os imensos prados
de sobreiros e oliveiras
Visita e Degustação a uma das vinícolas mais conceituadas
do país
A beleza da cidade de Évora - Patrimônio da UNESCO
Os exclusivos picnics de nosso Chef

“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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Programa
Dia 1
Chegada
Chegada ao aeroporto de Lisboa e VIP transfer para o fabuloso Land Vineyards
Luxury Wine Resort, onde terá a oportunidade de ficar numa Sky Suite que lhe
permite admirar impressionante céu estrelado do Alentejo. O Wine resort é uma
obra de arte impressionante, cujos interiores têm a assinatura do famoso
arquitecto Márcio Kogan.
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 fantástico jantar no restaurante L’AND.
Transfer será feito pelas 15 horas.
*No caso de pretender chegar num aeroporto diferente ou em outro horário, por
favor nos contacte
Acomodação no L’And Vineyards Luxury Wine Resort.

Dia 2
O Castelo de Montemor
Após o café da manhã, pedalamos por uma trilha suave até ao centro da cidade
de Montemor. Continuamos pedalando até uma barragem local, ao encontro de
nosso Chef que aguardar com um delicioso picnic. Depois é tempo de regressar
a nosso trendy hotel.
Antes do jantar, temos preparada uma pequena prova de vinhos, e depois é
tempo de se deliciar com um jantar com harmonização de vinhos, com
assinatura do Chef José Miguel Tapadejo, no Restaurante do Hotel com 1
estrela Michelin.
Acomodação no L’And Vineyards Luxury Wine Resort
Etapa:53km

Dia 3
Évora - Património Mundial
Após um delicioso café da manhã – não se esqueça de provar as empadinhas
de carne – continuamos nossas pedaladas pelo Alentejo.
Nossa etapa de hoje nos leva até Évora – cidade Património Mundial. Os
arredores de Évora, especialmente a oeste, são ricos em património megalítico.
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Esta variedade e diversidade prende-se com a localização privilegiada em termos
de rotas naturais de passagem. Em nossas pedaladas iremos passar pela
Capela Dolmen de S. Brissos, convertida em capela católica e ainda alvo de
devoção quando se observam graves períodos de seca; e pela Anta Grande do
Zambujeiro, um monumento funerário, considerado um dos mais latos do
mundo, com vigas de granito com mais de 6 metros de altura.
Após mais um fantástico picnic preparado por nosso Chef, continuamos
pedalando para Évora, cidade com mais de 2 milénios de história, com suas ruas
estreitas evocando memórias da presença moura. Conquistada definitivamente
aos romanos em 59 A.C., e por estes denominada Ebora Liberalitas Iulia, a
cidade foi a praça-forte que alicerçou, no Além-Tejo, a formação do novo reino
de Portugal durante a Reconquista cristã peninsular do Séc. XII.
Pela tarde terá a oportunidade de fazer uma visita guiada à cidade e aprender
todos as suas curiosidades.
Nas próximas duas noites, a acomodação será no Convento do Espinheiro, um
antigo convento do Sec. XV, retiro de cerca de 30 monges da Ordem dos
Jerónimos, fundada por S. Jerónimo e mais tarde utilizado pela família Real
como local de retiro religioso. Se encante nesta atmosfera histórica. Esta noite o
jantar será num restaurante tradicional da cidade.
Acomodação: Convento do Espinheiro Luxury Collection Hotel & Spa
Etapa: 53km

Dia 4
Entre vinhedos
Aprecie seu café da manhã, antes de reunir com nossa equipe para um novo dia
de pedaladas!
A região do Alentejo é famosa pelos seus vinhedos e utilização de técnicas
ancestrais em sua produção vinícola, por isso hoje temos planeada uma visita a
uma das mais famosas vinícolas desta região – a Adega da Cartuxa – que
produz o exclusivo vinho Pêra Manca. Mas antes de nossa visita à vinícola, há
tempo para aprender um pouco mais sobre a cortiça. Pedalamos em região de
montados de cortiça e vilarejos que sobrevivem graças a este produto tão
versátil. Aproveite o resto do dia para desfrutar de todas as comodidades do seu
hotel e à noite aprecie um jantar único no Divinus, a antiga adega dos monges.
Acomodação: Convento do Espinheiro Luxury Collection Hotel & Spa.
Etapa: 60km

Dia 5
Do pitoresco ao luxuoso
Hoje dizemos adeus a Évora e ao nosso histórico hotel, continuando pedalando
pelas planícies alentejanas.
Nossas bicicletas nos levam até ao Redondo, no coração da região, conhecido
pela sua olaria e vinhos de qualidade. Se encante com as casinhas brancas,

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

3

Alentejo Heritage Bike Tour
A tradição do Alentejo como companheiro de viagem.
Programa

decoradas em suas portadas e janelas, com barras coloridas.
Nesta vila, técnicas ancestrais são ainda utilizadas para produzir as peças de
cerâmica tradicional, decoradas com flores e cenas naif da vida rural. Nosso
objectivo de hoje é chegar a Vila Viçosa, conhecida como a Princesa do Alentejo,
terra de igrejas, mosteiros, capelas e conventos. Famosa por sua produção de
mármore de grande qualidade, esta região tem mais de 160 pedreiras. Nas
próximas duas noites a acomodação será no Alentejo Marmóris Hotel & Spa, um
hotel único no mundo, um verdadeiro museu dedicado ao mármore, gerido por
uma família que há gerações trabalha neste negócio.
Relaxe nesta atmosfera de luxo.
Acomodação: Alentejo Marmóris Hotel & Spa.
Etapa: 57 km

Dia 6
Pedalando pela história
Após o café da manhã, a manhã será passada pedalando por Vila Viçosa.
Pedalando pela Vila, observe os pequenos palacetes e casas senhoriais
decorados com o tradicional mármore, revelando sua influência Manuelina nos
pequenos detalhes arquitectónicos. Admire ainda o Castelo do Sec. XIII, a bonita
Igreja Matriz, a Igreja e Convento dos Agostinhos, os Conventos de Santa Cruz,
Capuchos e da Esperança. Na encantadora barragem de Lucefécit nosso Chef
aguarda com um delicioso picnic, para mais um momento de convívio!
Pedalamos de regresso a nosso maravilhoso hotel, onde pode relaxar nesta
atmosfera única.
Acomodação: Alentejo Marmóris Hotel & Spa.
Etapa: 50 km

Dia 7
Adeus Alentejo
Hoje é nosso último dia.
Após o café da manhã, pelas 10h00, será feito o transfer para o aeroporto de
Lisboa.
*No caso de pretender chegar num aeroporto diferente ou em outro horário, por
favor nos contacte
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Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
50

55

Mínimo

59
Médio

Distância total (km)
272

Altimetria geral do tour
D+3280 D-2950

Duração
5 dias bicicleta + 2 dias transfer (nos
pergunte pela versão mais curta)

Trilhas
66% Alcatrão 34% Terra batida

Tipo bicicleta
MTB com pneus híbridos

Datas 2019
07 Abril, 2019 - 13 Abril, 2018
02 Junho, 2019 - 08 Junho, 2019
08 Setembro, 2019 - 14 Setembro,
2019
13 Outubro, 2019 - 19 Outubro, 2019
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O que está incluído no Guiado
6 Noites em Hotel - acomodação em quarto duplo.
6 Cafés da manhã.
5 Almoços Pic-Nic gourmets (água e vinho com consumo
responsável incluídos)
6 Jantares à lá carte, bebidas não inclusas.
Águas, cafés e refrigerantes em paradas estratégicas no
percurso.
Atividades descritas no programa
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 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.
Van 24h/7 para transporte de malas (hotel-a-hotel) e apoio
técnico

Não incluído no Guiado
Almoços no primeiro e último dia - dias
de transfer
Bebidas durante o jantar
Equipamento extra ao não
especificado em itens incluídos
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
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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