Costa Atlântica

VISTAS
PARA O
OCEANO

Tipo Fácil
Duração 5 dias bicicleta + 1 dia livre + 2 dias
transfer

LAZER

GUIADO

Pedalando pela
rota atlântica - de
Porto a Lisboa
Bike Tour
Guiado
Percorra a Costa Atlântica de Portugal, partindo do
Porto em direcção a Lisboa!

Rio Douro
Vilas tradicionais piscatórias
Fantásticas praias e vistas oceânicas
Cidade Medieval de Óbidos
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Pedalando pela rota atlântica - de Porto a
Lisboa Bike Tour Guiado
Percorra a Costa Atlântica de Portugal, partindo do Porto em direcção a
Lisboa!
Programa

Programa
Dia 1
Chegada ao Porto
Chegada e transfere para o hotel.
A cidade do Porto foi construída ao longo das colinas sobranceiras ao
rio Douro. O seu centro histórico foi classificado como Património
Mundial pela UNESCO em 1996. A região já é habitada desde pelo
menos o século IV, quando os romanos se referiam a ele como
Portus Calle. Saia um pouco e vá visitar a Ribeira, perto do rio, que
também é um bom lugar para começar a visita à zona histórica de
Património Mundial. Do outro lado do rio poderá ver as Caves do
Vinho do Porto, situadas na Ribeira de Gaia, um lugar que não pode
perder!
Alojamento no Porto.
Hotel: Vila Galé Ribeira (ou similar)
Refeições: Jantar

Dia 2
Porto | Espinho | Furadouro
O passeio começa ao longo do rio Douro até ao final do seu estuário.
Depois irá em direcção a Sul, maioritariamente em ciclovias, sempre
acompanhado por bonitas praias à sua direita. Neste passeio, terá a
oportunidade de degustar uma refeição tradicional portuguesa, ou
apenas tomar uma bebida, com uma bela vista para Oceano
Atlântico. Chegando a Espinho, com as suas praias e o seu casino,
onde milhares de portugueses passam férias todos os anos, poderá
continuar a pedalar na ciclovia pelo pinhal por mais cerca de 21 km
até ao Furadouro. Também pode apanhar o comboio de Espinho
para Ovar, e pedalar depois mais 10 km até ao seu destino final, a
Praia do Furadouro.
Alojamento em Furadouro.
Hotel: Furadouro Boutique Hotel (ou similar)
Café da manhã + picnic incluído
Etapa: 41km

Dia 3
Pedalando por Furadouro | Praia de Mira
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Pedalando pela rota atlântica - de Porto a
Lisboa Bike Tour Guiado
Percorra a Costa Atlântica de Portugal, partindo do Porto em direcção a
Lisboa!
Programa

O passeio de hoje irá levá-lo ao longo da Ria de Aveiro, que é o
resultado do recuo do mar, com a formação de cordões litorais que,
a partir do séc. XVI, formaram uma lagoa que constitui um dos mais
importantes e belos acidentes hidrográficos da costa portuguesa. A
lagoa estende-se paralelamente ao mar por 47 km e tem uma largura
de 11 km. Na praia de São Jacinto irá fazer uma travessia de ferry até
à Praia da Barra, situada na parte sul da Ria. De seguida irá continuar
ao longo da Ria de Aveiro até encontrar uma ciclovia que o levará ao
seu hotel na Praia de Mira. A Praia de Mira, situada a sul de Aveiro, é
caracterizada pelo tradicional contraste de cores das barracas e
tendas no areal e por uma pequena lagoa onde poderá dar um
relaxante passeio no final do dia.
Alojamento em Mira.
Hotel: Maçarico Beach Hotel (ou similar)
Refeições: Café da manhã + picnic
Etapa: 59km

Dia 4
Pedal: Mira | Figueira da Foz
O passeio de bicicleta de hoje irá levá-lo à Figueira da Foz. Esta
cidade tomou o nome da sua localização na foz do rio Mondego e
tornou-se numa das principais zonas balneares do Centro de
Portugal.
Esta viagem está cheia de sistemas de dunares cobertos de pinhais e
você terá tempo suficiente para apreciar esta linda paisagem verde.
Você irá pedalar ao longo da Costa do Atlântico até à Serra da Boa
Viagem para apreciar a vista panorâmica do Miradouro da Vela. Aqui
pode ver não só a cidade e as salinas do rio Mondego, como também
em dias de sol a ilha das Berlengas.
Alojamento na Figueira da Foz.
Hotel: Universal Boutique Hotel (ou similar)
Café da manhã + picnic incluído
Stage: 55km

Dia 5
Pedal: Figueira da Foz | São Pedro de Moel
O passeio de hoje começa com a travessia da ponte sobre o rio
Mondego até chegar perto de Carriço. Aqui iniciará o percurso uma
ciclovia que o levará pelo Pinhal de Leiria, um pinhal plantado pelo
rei D. Dinis no século XIV. que teve como principal objetivo fornecer
madeira para construir os navios dos descobrimentos.
- De seguida, irá pedalar por pequenas praias ao longo da ciclovia que
atravessa esse imenso pinhal. As praias como a Praia do Pedrogão, a
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Pedalando pela rota atlântica - de Porto a
Lisboa Bike Tour Guiado
Percorra a Costa Atlântica de Portugal, partindo do Porto em direcção a
Lisboa!
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Praia da Vieira e a Praia de São Pedro de Moel são como oásis neste
campo de dunas cobertas de pinhais.
- São Pedro de Moel tem uma praia grande e é abrigada do vento,
ideal para a prática de desportos, nomeadamente para a prática de
windsurf e mergulho.
Alojamento em São Pedro de Moel.
Hotel: Hotel Mar e Sol (ou similar)
Café da manhã + picnic incluído
Etapa: 65km

Dia 6
Pedal: São Pedro de Moel | Nazaré | Óbidos
O pedal partirá de São pedro de Moel em direcção à pitoresca vila
pescatória da Nazaré.
Este é o local onde também poderá encontrar as maiores ondas de
sempre (Canhão da Nazaré) na Praia do Norte. Aqui poderá
encontrar, sem dúvida, o miradouro mais interessante nesta região.
Perto está situado o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré,
construído no século VXIII. A vila piscatória da Nazaré, em tempos
uma grande cidade de pesca, é hoje uma estância balnear, onde lado
a lado com os turistas, ainda é possível encontrar pessoas a vender
na peixe na rua e carapaus a secar ao sol. A ligação dos habitantes da
Nazaré com o mar muito é forte e é reflectida no artesanato local,
em especial as redes, bóias, cestas e bonecos tradicionais vestidos
com o traje típico de sete saias.
O pedal continuará ao longo da Costa Atlântica em direção ao
interior acompanhando a bela e calma Lagoa de Óbidos.
A última paragem será na encantadora cidade de Óbidos, repleta de
casas brancas com buganvílias e madressilvas. Óbidos é um dos
exemplos mais perfeitos de uma Vila Medieval Portuguesa.
Alojamento em Óbidos
Hotel: The Literary Man (ou similar)
Café da manhã + picnic + Jantar de despedida incluído
Etapa: 65km

Dia 7
Explorando Lisboa
Transfer privado Óbidos - Lisboa.
Tempo livre para explorar a cidade.
Alojamento em Lisboa
Hotel: Czar Hotel 4* (ou similar)
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Pedalando pela rota atlântica - de Porto a
Lisboa Bike Tour Guiado
Percorra a Costa Atlântica de Portugal, partindo do Porto em direcção a
Lisboa!
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Café da manhã incluído

Dia 8
Partida
Check-out.
Transfer Hotel em Lisboa - Aeroporto de Lisboa
Fim dos Serviços
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Pedalando pela rota atlântica - de Porto a
Lisboa Bike Tour Guiado
Percorra a Costa Atlântica de Portugal, partindo do Porto em direcção a
Lisboa!
Detalhes

Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
41

57

Mínimo

65
Médio

Distância total (km)
286

Altimetria geral do tour
Duração
5 dias bicicleta + 1 dia livre + 2 dias
transfer

Trilhas
85% asfalto 15% terra batida

Tipo bicicleta
Híbrida
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Pedalando pela rota atlântica - de Porto a
Lisboa Bike Tour Guiado
Percorra a Costa Atlântica de Portugal, partindo do Porto em direcção a
Lisboa!
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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