Costa Vicentina

VISTAS
PARA O
OCEANO

Tipo Moderado
Duração 5 dias bicicleta + 2 dias transfer

LAZER

GUIADO

Pedalando pela
Rota Vicentina
Bike Tour
Guiado
O mar como seu companheiro de pedalada

Pedale pelas mais fantásticas praias portuguesas
Visite algumas das mais típicas aldeias piscatórias
Tome banhos de sol ao longo dos 15 km contínuos de areia
dourada
Se encante nesta viagem de bike com a beleza do Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

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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Pedalando pela Rota Vicentina Bike Tour
Guiado
O mar como seu companheiro de pedalada
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 culinaria 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: Santiago Hotel Cooking & Nature

Dia 2
Vistas oceânicas
Nossa viagem segue numa descida suave ao entrarmos no Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Visitamos uma das mais emblemáticas
aldeias piscatórias da região - Porto Côvo. Ao longo do passeio de bicicleta você
irá descobrir um verdadeiro sétimo céu de praias, falésias e escarpas
praticamente desertas, num meio excepcionalmente rico em biodiversidade e
património geológico único. Entre as 750 plantas e 200 espécies de aves que
foram identificadas em toda a área do Parque Natural, existem algumas que
valem a pena mencionar, como a Cegonha-Branca, a Águia-de-Bonelli, o Falcão
Peregrino ou felinos como a Raposa ou o Lince Ibérico.
Etapa: 38km
Acomodação: 3 Marias Country House

Dia 3
Sinta a brisa do oceano
Após mais um delicioso e caseiro café da manhã, seguimos pedalando por
terreno plano.
Nossas bicicletas nos levam à aldeia piscatória de Vila Nova de Milfontes, com
forte ligação ao mar e de uma beleza encantadora, e em cujo estuário do Mira,
há muitos séculos, andaram celtas, fenícios, gregos, cartagineses e, claro,
romanos e árabes.
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Seguimos até ao Farol de Cabo Sardão, uma estrutura com uns impressionantes
17 metros de altura, datada de 1883, e que, ainda hoje, orienta os marinheiros a
navegarem pela costa marinhas. A paisagem impressiona e a trilha nos leva até
Zambujeira do Mar, finalmente chegando ao nosso hotel de hoje.
Etapa: 58km
Acomodação: Enigma Nature & Water Hotel

Dia 4
Após um delicioso café da manhã, continuamos pedalando pela rota Vicentina.
A paisagem impressiona e a trilha nos leva até a Praia de Odeceixe, bastante
popular entre os surfistas, graças à forte ondulação do oceano, sendo
considerada uma das mais belas praias de Portugal. Esta é a praia mais a Norte
do Algarve, ladeada por impressionantes falésias.
Etapa: 30km
Acomodação: Casa Vicentina

Dia 5
Das hortas para o oceano
Após o café da manhã, exploramos a maravilhosa paisagem da região.
Continuamos pedalando para sul, rumo a Aljezur.
Antes de chegar a típica vila, recomendamos uma paragem no famoso Museu
da Batata Doce, com os mais variados pratos inspirados neste famoso
tubérculo.
A pequena vila de Aljezur foi profundamente afectada pelo terramoto de 1755,
mas rapidamente se soube reconstruir e actualmente é conhecida pelo seu
cultivo de batatas doces.
A não perder uma visita ao seu castelo mouro, do Sec. X, com fantásticas vistas
sobre toda a região.
De uma paisagem de hortas e estufas, seguimos rumo ao Oceano, com
passagem pela famosa Praia do Amado, local de eleição de surfistas e palco de
provas internacionais da modalidade.
É também nesta região do Algarve que se podem observar as mais variadas
espécies de aves do norte da Europa, na sua migração para Sul.
Acomodação: Casa Fajara Rustic Boutique Hotel
Etapa: 45km

Dia 6
Sagres
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Com o azul profundo como companhia, seguimos rumo a Sagres, o ponto mais
meridional de Portugal, onde os velejadores portugueses aprenderam a utilizar a
Caravela, no Séc. XV, e de onde partiram para descobrir novos Mundos.
Pedalamos em direcção a Vila do Bispo onde se encontra o típico mercado,
cheia da azáfama das gentes da
região, continuando com um desvio obrigatório para o Miradouro da Cordoama,
uma falésia sobranceira ao mar, que oferece uma vista magnífica para o oceano.
De seguida pedalamos até ao Cabo de S. Vicente - com suas imponentes vistas
e um dos mais belos pôr do sol do mundo!
Acomodação: Memmo Baleeira Design Hotel
Etapa: 40km

Dia 7
Adeus Algarve
Hoje é nosso último dia.
Após o café da manhã, pelas 10h00, será feito o transfer para o aeroporto de
Lisboa.
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Detalhes

Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
31

42

Mínimo

58
Médio

Distância total (km)
212

Altimetria geral do tour
copia0524103559_ + 1864 / - 1996

Duração
5 dias bicicleta + 2 dias transfer

Trilhas
70% Alcatrão 30% Terra batida

Tipo bicicleta
MTB
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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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