Cascais
Tipo Dificil
Duração 3 dias bicicleta + 2 dias transfers
GFNY
PORTUGAL

Training Camp
GranFondo New
York - Portugal

“Vivemos uma experiência
inesquecível com eles, tudo de
primeira, roteiro, bicicletas, almoço,
e a simpatia e o profissionalismo de
todos é fantástica. Recomendo
vivamente e voltaria a realizar outros
passeios com eles.”
Maira

Pacote Extra Training Camp

Estradas cénicas | Vistas oceânicas
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Programa

Programa
Dia 1 - 05 Setembro
Chegada
Chegada ao aeroporto de Lisboa e VIP transfer para a Pousada de Cascais
Cidadela Historic Hotel & Art district.
Nossa equipa fará um briefing sobre o tour, seguindo-se o jantar no hotel.
Acomodação: Pousada de Cascais Cidadela Historic Hotel & Art district
(Jantar não incluído)

Dia 2 - 06 Setembro
Dia de treino 1
Após o café da manhã, será feito um fitting de sua bicicleta pelo nosso staff
experiente.
Depois é tempo de iniciar nossa etapa de treino com o acompanhamento de
nosso guia.
Após o treino será hora de regresso a nosso hotel.
Jantar Livre.
Acomodação:Pousada de Cascais Cidadela Historic Hotel & Art district

Dia 3 - 07 Setembro
Dia de treino 2
Após o café da manhã, nos preparámos para nosso segundo dia de treino com
o acompanhamento de nosso guia.
Após o treino será hora de regresso a nosso hotel.
Jantar será livre.
Acomodação:Pousada de Cascais Cidadela Historic Hotel & Art district
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Dia 4 - 08 Setembro
GFNY Portugal - a Prova
5 am – Abertura das grelhas no local de largada.
7:15 am – Fechamento dos boxes no local de largada.
8 am – Largada do GFNY Portugal.
12 pm – Início da Pasta Party.
3 pm – Cerimônia de Premiação.
5 pm – Encerramento do Evento.
Jantar Livre.
Acomodação:Pousada de Cascais Cidadela Historic Hotel & Art district

Dia 5 - 9 Setembro
Último dia
Após o café da manhã é tempo de se despedir de Portugal.
Faremos um transfer para o aeroporto de Lisboa, após o café da manhã.
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Detalhes

Detalhes
Detalhes
Distância/dia
0

0

Mínimo

0
Médio

Distância total (km)
0

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

Trilhas
100% Alcatrão

Tipo bicicleta
Bicicleta de estrada
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Detalhes

O que está incluído no Guiado
Transfer de chegada a Portugal (Aeroporto Lisboa – Cascais)
Transfer de saída de Portugal (Cascais – Aeroporto Lisboa)
Acomodação em hotel localizado junto ao início da Prova Pousada de Cascais- hotel 4 estrelas
4 Noites em Hotel - acomodação em quarto duplo.
4 Café da manhã
Montagem das Bikes Clientes
Nutrição SiS (Science in Sports) nos dias Training Camps
2 treinos de ciclismo, com guia bilingue e veículo de apoio
Entrada no GFNY - Tenda Nutrição na prova + Nutrição +
Local para guardar volumes ciclistas na Expo GFNY
Seguro de acidentes pessoais durante treinos

Não incluído no Guiado
Road Bike – Não incluída na proposta
(Extra de Bike Carbono €60/dia/bike)
Almoços
Jantares
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
Transfer fora dos horarios estipulados
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?

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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