Algarve

TRADIÇÃO

PAISAGEM

Tipo Moderado
Duração 5 dias bicicleta + 2 dias transfers

ESTRADA

EXERCÍCIO

GUIADO

Algarve Bike Tour
Challenge
Desafio de Bike - A serra de Monchique como seu
companheiro de viagem

“Fomos eu e meu marido no tour
Alentejo Heritage, sem palavras para
descrever a atenção, delicadeza e
competência de toda equipe do
Bike Tours Portugal. Nosso guia
Vitor sempre muito disposto e bem
humorado nos motivando a pedalar
e mostrando paisagens e cidades
lindas do Alentejo. E o chef André
se superando a cada dia com
picnics gourmets fantásticos. Féri...”
Carolina Matias

Serra de Monchique
Reserva Natural de Castro Marim
Estradas cénicas
Gastronomia tradicional
Vistas oceânicas

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
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Algarve Bike Tour Challenge
Desafio de Bike - A serra de Monchique como seu companheiro de
viagem
Programa

Programa
Dia 1
Chegada
Chegada ao aeroporto de Faro e VIP transfer para o Hotel Praia Verde . Transfer
será feito pelas 15h00.
Nossa equipa fará um briefing sobre o tour, seguindo-se o jantar no hotel.
*Se pretende chegar a um aeroporto diferente ou em outro horário, por favor nos
contacte para uma cotação e para organizarmos seu transfer
Acomodação: Hotel Praia Verde Boutique Hotel

Dia 2
Vistas oceânicas
Após o café da manhã, será feito um fitting de sua bicicleta pelo nosso staff
experiente.
Depois é tempo de iniciar nossa etapa. Deixando o hotel, pedalamos em uma
volta circular a etapa de hoje é das mais desafiantes.
Pedalamos de encontro ao Oceano Atlantico, pedalando por Castro Marim.
Admire o rio Odeleite e a pequena vila com o mesmo nome, considerada a vila
mais típica do Algarve, com suas casas de xistos e casinhas brancas alinhadas.
Após almoço , pedalamos para nosso boutique hotel.
Caso queira relaxar e aproveitar para fazer massagens, nos contacte para mais
detalhes.
O jantar será no hotel.
Acomodação:Praia Verde Boutique Hotel
Etapa:60km

Dia 3
Um pouco de história
Aproveite seu café da manhã, pois hoje pedalamos em direcção a Oeste, onde
vamos percorrer o barrocal Algarvio, Por estradas perfeitas para rolar – . Daqui
pedalamos até a Moncarrapacho, para uma paragem para almoço.
Seleccionámos um restaurante local, cheio de sabores tradicionais algarvios.
Após o almoço, a pedalada segue ligeira até ao hotel.
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Algarve Bike Tour Challenge
Desafio de Bike - A serra de Monchique como seu companheiro de
viagem
Programa

Aproveite seu tempo livre, se seguindo jantar no hotel.
Acomodação: Pousada de Estoi
Etapa: 50km

Dia 4
Pequenas vilas
Para hoje preparámos uma volta circular para explorar o Algarve interior
pedalando por alguns dos locais mais
icônicos do Algarve.
Ciclando em estradas excepcionais, chegamos a vilas típicas Querença, Alportel,
Estoi. Pedalamos por ruas estreitas e casas típicas, com sua arquitectura distinta
e suas orgulhosas chaminés
recortadas
De regresso ao hotel, aproveite para relaxar, se seguindo um jantar tradicional.
Acomodação: Pousada de estoi
Etapa:55 km

Dia 5
Vilarejos típicos
Se prepare com um bom café da manhã, pois a etapa de hoje é das mais
desafiantes.
Por estradas perfeitas para rolar,nos vilarejos tipicos do algarve.
Aproveite para visitar Silves e o seu castelo do sec. VIII – considerado o maior e
mais perfeito exemplo da arquitectura military islâmica, no Algarve.
Seleccionámos um restaurante local, cheio de sabores tradicionais algarvios.
Após o almoço, a pedalada segue ligeira até ao hotel.
Aproveite seu tempo livre, se seguindo jantar no hotel.
Acomodação:Monchique Resort & Spa
Etapa:80km

Dia 6
A etapa da Fóia
Após o café da manhã é tempo de iniciar a nossa última etapa deixando o hotel,
pedalamos em uma volta circular pelo ponto mais alto de Monchique, que será o
momento alto do dia.
A Fóia tem 902 metros acima do nível do mar e é o ponto mais alto do Algarve.
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Algarve Bike Tour Challenge
Desafio de Bike - A serra de Monchique como seu companheiro de
viagem
Programa

Daqui temos uma vista privilegiada sobre a região.
Segue-se uma rápida descida, que irá fazer subir a adrenalina graças a algumas
curvas técnicas. Chegamos assim a nossa paragem para almoço, em um
restaurante típico e familiar. Após o almoço pedalamos de regresso a nosso
hotel.
Aproveite para relaxer e aproveitar o Spa e serviço de massagens do hotel – nos
contacte para mais detalhes.
Jantar será no hotel.
Acomodação:Monchique Resort & Spa
Etapa: 50km

Dia 7
Último dia
Após o café da manhã é tempo de se despedir do Algarve.
Faremos um transfer para o aeroporto de Faro às 10h00, após o café da manhã.
*Se pretende partir de um aeroporto diferente ou em outro horário, por favor nos
contacte para uma cotação e para organizarmos seu transfer
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Detalhes

Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
50

59

Mínimo

80
Médio

Distância total (km)
599

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

Trilhas
100% Alcatrão

Tipo bicicleta
Bicicleta de estrada
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Desafio de Bike - A serra de Monchique como seu companheiro de
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Detalhes

O que está incluído no Guiado
6 Noites em Hotel - acomodação em quarto duplo.
6 pequenos Almoços
5 Almoços em Restaurante típico sem bebidas inclusas
6 Jantares em Hotel sem Bebidas inclusas
Luggage transfer from Hotel-to-Hotel
Airport transfer
Reforço Nutrição durante a Bike Tour. (Suplementação
Desportiva – Gel, Barra Proteica e Sais Minerais)
Atividades descritas no programa
Bicicleta e capacete
Guias Altamente especializados.
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.
Seguro de acidentes pessoais durante o Bike Tour

Não incluído no Guiado
Almoços dia 1 e dia 7 - Dias de
Transfer
Bebidas dos Almoços
Bebidas dos jantares em Hotel
Tratamentos de Spa e massagens
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
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Equipamento

Equipamento

Bicicleta Speed (upgrade carbono disponível) Marca : Scott
Modelo : Speedster 40
Quadro : Aluminium
Suspensão : Scott Carbon
Pedaleiro : Shimano Sora (50 /34 T)
Desviador : Shimano Sora
Manípulos : Shimano Sora
Travões : Tektro
Selim : Syncros
Pedais : Clipless Pedals (Shimano SPD-SL or Look Compatible)
Pneus : 700C x 23
Tamanho do quadro : XS / S / M / L / XL
Acessórios disponíveis :
GPS
Clipless Pedals
Saddle Bag
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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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