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Biking the St.
James Way Santiago de
Compostela
Santiago de Compostela - A fé como seu
companheiro de viagem

Caminho Português de Compostela - uma das mais
importantes rotas de peregrinação
Comunhão com a natureza
Gastronomia tradicional
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Biking the St. James Way - Santiago de
Compostela
Santiago de Compostela - A fé como seu companheiro de viagem
Programa

Programa
Dia 1
Chegada
Pick up no aeroporto do Porto e transfer até seu hotel.
Irá reunir-se com um membro da nossa equipe para um briefing e coletar a
documentação.
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!
Acomodação Hotel 4* ou similar

Dia 2
Porto (Matosinhos) - Esposende
Após o café da manhã teremos um transfer da cidade do Porto até Matosinhos
onde se inicia o nosso pedal.
A pedalada seguirá a linha costeira em calçadões e calçadas de madeira, onde
encontrará uma série de praias arenosas, reservas naturais e pescadores locais
em atividade antes de chegar à histórica cidade litorânea de Vila do Conde.
Atravesse as áreas urbanas entre Vila do Conde e a estância costeira da Póvoa
de Varzim. Em seguida, irá pedalar ao lado da costa e atravessar as praias antes
de seguir para o interior através de hortas comerciais, bosques e aldeias.
Admire as vistas enquanto atravessa o rio Cávado para entrar em Esposende.
Acomodação em Hotel 4* ou similar
Etapa 45,5 KM

Dia 3
Esposende - Caminha
Após um delicioso café da manhã, é tempo de retomar nossas pedaladas que
nos levarão até Ponte de Lima, a vila portuguesa mais antiga, com foral
concebido em 1125. Esta região é também conhecida pelos seus vinhos, já que
estamos em região de Vinhos Verdes – vinho ligeiramente efervescente, frutado e
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pouco alcoólico.
A ponte Eiffel sobre o rio Lima oferece vistas espectaculares ao longo do vale e
estuário e a atractiva arquitectura histórica e contemporânea de Viana do
Castelo. Há uma escalada constante em uma colina predominantemente
florestada antes da descida até a cidade costeira de Vila Praia de Âncora. Siga o
caminho costeiro entre Âncora e Moledo e depois continue até à linda cidade de
Caminha.
Acomodação Hotel 4* ou similar
Etapa: 51km

Dia 4
Caminha - Baiona
Após um reforçado café da manhã irá realizar uma curta viagem de ferry pelo rio
Minho até à vila piscatória de A Guarda em Espanha. Em seguida, siga o
caminho através da cidade e ao longo de caminhos costeiros, trilhas de floresta
e estradas alcatroadas para a pequena e atraente Vila à beira-mar de Oia com o
seu mosteiro do século XII. Continue pedalando por uma paisagem costeira rural
de pequenos campos, casas espalhadas e algumas aldeias, depois cruzando as
montanhas em direção a Baiona. Esta acidentada subida oferece uma mudança
de cenário e terreno antes da descida final para a bonita cidade de Baiona.
Acomodação Hotel 4* ou similar
Etapa 37 KM

Dia 5
Baiona - Vigo
Após o nosso café da manha a nossa pedalada nos levará pelos arredores de
Baiona. Pouco a pouco entramos em terrenos rurais e vilarejos intercalados por
trechos de floresta - sinta esta envolvência maravilhosa e serena. Uma
passagem por uma estrada movimentada termina com outra série de aldeias
antes de chegar a Vigo, onde atravessará o Parque Castrelos para contornar a
periferia da cidade.
Acomodação: Hotel 4* ou similar
Etapa 25,5 KM

Dia 6
Vigo - Pontevedra
Hoje saíremos do ambiente de Vigo e pedalamos até à cidade de Pontevedra.
Nossa etapa nos levará por árvores e vistas das fazendas de mexilhões

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

3

Biking the St. James Way - Santiago de
Compostela
Santiago de Compostela - A fé como seu companheiro de viagem
Programa

flutuantes, das ilhas Cíes e da cidade e porto de Vigo antes da descida à cidade
de Redondela. Passeie de bicicleta por uma floresta até a cidade ribeirinha de
Arcade, famosa por suas ostras. Os antigos caminhos de pedra conduzem-no
através dos bosques e um desvio cénico leva-o ao longo do Rio Tomeza.
Surpreenda-se com a gastronomia das tapas acompanhadas de uma boa cidra.
Aproveite algum tempo livre para explorar a cidade.
Acomodação Hotel 4* ou similar
Etapa: 34km

Dia 7
Pontevedra - Padron
O destino de hoje é pedalar até Padrón. Aqui é obrigatória uma paragem para
provar os famosos pimentos verdes. Servidos fritos em azeite e com uma pitada
de sal, surpreendem pelo seu sabor adocicado, embora
alguns se mostrem bastante picantes!!
O alojamento será no Hotel Pazo de Lestrove. Este emblemático edifício do
Sec.XVI, era a antiga mansão de férias dos Arcebispos de Santiago.
Acomodação em Hotel 4* ou similar
Etapa: 43km

Dia 8
Santiago de Compostela
Última etapa. O destino é Santiago de Compostela. Durante o dia de hoje,
deixaremos Padrón e iremos ao encontro da tão desejada Catedral. Recorde o
que deixou para trás e abrace a mítica cidade do apóstolo. Pedalando até a
majestosa Catedral e caminhando até ao túmulo do apóstolo Santiago, chega ao
fim um dos mais emocionantes e emotivos roteiros.
Na chegada à Catedral relaxe desta incrível viagem e peça os seus desejos.
O alojamento será no Parador de Santiago, conhecido por Hostal dos Reis
Católicos - uma mistura de história, arte e tradição, sonho de peregrinos e
emblema de Santiago, situado na Praça do Obradoiro. Juntamente com a
Catedral
formam uma vista absolutmanete incríevl e majestosa, numa das capitais mais
visitadas do mundo. O Hotel (hospedaria) nasceu como Hospital Real em 1499
para albergar os caminhantes que se dirigiam em peregrinação a Santiago, e
hoje é considerado um dos mais antigos hotéis do mundo!
Acomodação Hotel 4* ou similar
Etapa: 27km
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Dia 9
Partida
Hoje é nosso último dia.
Após o café da manhã, é tempo de dizer adeus a Espanha. Pelas 10h00, será
feito o transfer para o aeroporto do Porto.
*No caso de pretender chegar num aeroporto diferente ou em outro horário, por
favor nos contacte - poderá existir um custo extra.
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Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
24

52

Mínimo

37
Médio

Distância total (km)
260

Altimetria geral do tour
4922

Duração
7 dias bicicleta + 2 dias transfers

Trilhas

50% Alcatrão 50% Terra batida

Tipo bicicleta
MTB com pneus híbridos
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O que está incluído no Guiado
8 Cafés da manhã.
8 Noites em Hotel Comfort 4 estrelas ou equivalente acomodação em quarto duplo.
Jantares
Bicicleta e capacete
Mapas e documentação
Passaporte peregrino (Credencial);
Mochila, garrafinha de água, camiseta de ciclismo, polo
casual
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 )

Não incluído no Guiado
Almoços
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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Equipamento

Bicicleta MTB Eléctrica Marca : Scott
Modelo : Aspect 920 e-Bike
Sistema eléctrico : Bosch Performance 250w
Quadro : 6061 Aluminium
Suspensão : SR Suntour XCM 29''
Pedaleiro : FSA CK-310 MTB 17T
Desviador : Shimano SLX
Manípulos : Shimano
Travões : Shimano Hydraulic Disc
Pedais : Standard Platform Flat
Selim : Syncros
Pneus: Schwalbe 29" x 2.25"
Tamanho do quadro : S/M
Acessórios disponíveis :
Banco de gel
Grade porta alforge
Bolsa de guiador
Alforges
GPS
Pedais plataforma

Bicicleta MTB Marca : Trek
Modelo : X-Caliper 9
Quadro : Aluminium
Suspensão : RockShox Recon Silver RL Lockout
Pedaleiro : Race Face Ride (Double Chainring 36/22 T)
Travões : Shimano Disc M365
Desviador : Shimano Altus
Manípulos : Shimano 10 speed
Pneus: Bontrager XR2 29" x 2.20"
Pedais : Standard Platform Flat
Selim : Bontrager Evoc 1.5
Tamanho do quadro : M / L / XL
Acessórios dispóníveis :
Banco de gel
Grade porta alforge
Bolsa de guiador
Alforges
GPS
Pedais de plataforma
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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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