Alentejo

GASTRONOMIA

TRADIÇÃO

CULTURA

COZINHA
LOCAL

Tipo Fácil a moderado
Duração 6 dias com 5 dias de bicicleta (nos
pergunte pela versão mais curta)
TOUR
AUTO
GUIADO

AUTO-GUIADO

Alentejo Heritage
Bike Tour Auto
Guiado
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 - Património da UNESCO
A cidade fortaleza de Elvas - Património UNESCO

“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

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

Programa
Dia 1
Chegada
Chegada ao aeroporto de Lisboa e VIP transfer até Évora – cidade Património
Mundial.
Situada no coração do Alentejo, Évora emana cultura, arquitectura, história e paz
de espírito.
Cidade com mais de 2 milénios de história, 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.
Na Idade Média foi uma das cidades mais ricas do reino. Em 1551 a primeira
universidade foi aqui fundada e ainda hoje é um símbolo de conhecimento e
juventude.
No caso de querer incluir um tour guiado a Évora, nos solicite para verificarmos
disponibilidade (não incluído no preço).
Acomodação: M'Ar de Ar Aqueduto 5*
Etapa: 30km
*No caso de pretender chegar num aeroporto diferente ou em outro horário, por
favor nos contacte

Dia 2
Vinho e Cortiça
Após o café da manhã, encontre nossa equipa para mais um dia de pedal.
Alentejo é uma conceituada região vinícola, produzindo vinhos de excepcional
qualidade, pelo que hoje pedalamos rumo a uma das mais famosas adegas da
região - A adega da Cartuxa, que produz o vinho de edição limitada Pera Manca.
Daqui pedalamos por região de sobreiros, para conhecer toda a versatilidade da
cortiça, um produto tão querido para os portugueses.
Hoje sugerimos que explore a cidade e os muitos restaurantes existentes, com a
sua gastronomia tradicional. Sugerimos a sopa de cação ou as migas. Delicioso!
Acomodação: M'Ar de Ar Aqueduto 5*
Etapa: 60km
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Dia 3
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,
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 4
Cidade Fortaleza
Após um delicioso café da manhã, a etapa de bicicleta de hoje nos levará à
cidade fortificada de Elvas, edificada dentro de muralhas em forma de estrela. A
sua localização estratégica, junto à fronteira espanhola, a tornou crucial para a
defesa da região. Ocupada há muitos séculos, sua riqueza histórica se revela
desde os
monumentos megalíticos a fortalezas medievais.
Um dos atractivos da cidade é o seu imponente aqueducto, que pode observar
em seu pedal, construído em 1498 e concluído em 1622, com uma extensão de
7.800 metros e um total de 842 arcos, alguns atingindo mais de 30 metros de
altura.
Nas próximas 2 noites, o alojamento será no histórico Convento de S. Paulo, um
edifício do sec.18, totalmente renovado e agora um magnífico hotel boutique.
Aproveite esta relaxante atmosfera e experimente o Spa Satsanga.
Acomodação: Vila Galé Collection Historic Hotel
Etapa: 35km

Dia 5
Entre planícies
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Aprecie seu café da manhã, antes de reunir com nossa equipe para um novo dia
de pedaladas!
A região do Alentejo é famosa por suas vastas planícies, salpicadas aqui e ali por
sobreiros e oliveiras. Admire a beleza desta paisagem, nesta volta circular que
nos leva até Campo Maior, uma vila típica, conhecida pelo seu Festival das
Flores, organizado pelas gentes locais, decorando a vila com flores de papel
cuidadosamente feitas à mão, com meses de antecedência. Curioso, mas um
pouco macabro é a Capela dos Ossos que ali existe, construída após uma
tragédia que matou mais de 2 terços da população, no séc. 18.
Passaremos também pela albufeira do Caia, local perfeito para uma foto, em
nosso regresso ao histórico hotel.
Aproveite sua última noite.
Acomodação: Vila Galé Collection Historic Hotel
Etapa: 65km

Dia 6
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)
245

Altimetria geral do tour
D+3280 D-2950

Duração
6 dias com 5 dias de bicicleta (nos
pergunte pela versão mais curta)

Trilhas
66% Alcatrão 34% Terra batida

Tipo bicicleta
MTB com pneus híbridos
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A tradição do Alentejo como companheiro de viagem.
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Incluído Auto-Guiado
5 Noites
5 Cafés da manhã
5 Rotas de bicicleta
Bicicleta e capacete
Mini bomba e bolsinha de selim
Kit the reparação rápida (câmara de ar extra e ferramenta
multi uso)
Road Book
GPS com rota e pontos de interesse
Spot Me localizador
Celular para emergências
Mochila, bidon de água, camiseta de ciclismo, polo casual e
etiquetas de identificação de malas personalizadas com a
marca Bike Tours Portugal
Linha de apoio 24H
Seguro de acidentes pessoais durante o Bike Tour
Transfer de chegada a Portugal
Transfer de saída de Portugal
Transporte de malas (hotel-a-hotel )
Assistência técnica caso seja necessário
Reparação de furos €90/Roda

Não Incluído Auto-Guiado
Almoços
Jantares
Equipamento extra ao não
especificado em itens incluídos
Bermuda de ciclismo e sapatilha
Bilhetes aéreos
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?

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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