Douro

GASTRONOMIA

TRADIÇÃO

PAISAGEM

FOODIES

Tipo Difícil
Duração 5 dias bicicleta + 2 dias transfers

LEISURE

AUTO-GUIADO

GUIADO

Douro
Vineyards
Colours
Douro Vineyards Colours - Douro e o Norte de
Portugal

Mais antiga região de denominação de origem, desde 1756 Douro Vinhateiro
Vinhas em socalcos
Vinícolas e Provas de Vinho
Acomodações exclusivas e de luxo

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

1

Douro Vineyards Colours
Douro Vineyards Colours - Douro e o Norte de Portugal
Programa

Programa
Dia 1
Chegada
Chegada ao aeroporto do Porto e transferência VIP para a Quinta Nova de
Nossa Senhora do Carmo, uma adega de luxo considerada um "pedaço do
paraíso" para descanso e lazer dos amantes do vinho de todo o mundo.
Existem 11 quartos com vistas sobre a paisagem, que garantem um alojamento
emocionalmente diferente em um ambiente de vinho e dentro de uma quinta do
Douro, onde nenhum detalhe é esquecido.
É nesta bela região, dotada de sol e um clima muito particular, que são
produzidos grandes vinhos e portos notáveis para os quais a região é conhecida
mundialmente. Aqui é onde a experiência começa ...
À noite, haverá um briefing geral sobre o passeio seguido de um jantar
fantástico.
* Se você pretende chegar a um aeroporto diferente ou com um horário
diferente, entre em contato connosco para citar e organizar a sua transferência
Noite na Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo (jantar incluído)

Dia 2
Peso da Régua -Alto Douro Património da Humanidade
Após o pequeno-almoço completamente imerso na vibrante atmosfera do
Douro, o nosso ciclismo leva-nos ao Peso da Régua.
Você vai andar de bicicleta no ambiente mais surpreendente em direção à
Barragem de Bagaúste
Você vai ficar no Six Senses Douro Valley Hotel, em pleno vale do Rio Douro,
com vista para as montanhas circundantes cobertas de vinhas e para o rio que
corre a seus pés, oferecendo a atmosfera ideal para relaxar após o seu primeiro
estágio.
Noite no Six Senses Douro Valley Hotel (café da manhã, almoço e jantar incluído)
Etapa : 38 KM

Dia 3
Lamego Cidade Histórica e monumental
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Após um delicioso café da manhã, pedalamos em direcção a Lamego
considerada uma cidade histórica e monumental, onde pudemos ver entre
muitos monumentos e casas brasonadas a Sé de Lamego que foi fundada em
1129 ou o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
Noite no Six Senses Douro Valley Hotel (pequeno-almoço, almoço e jantar
incluídos)
Etapa: 31km

Dia 4
Douro As mais belas paisagens vinhateiras do Mundo
Após um delicioso café da manhã, pedalamos junto ao Douro somos atraídos
pela beleza e diversidade da paisagem, descobrindo, a cada curva desfeita,
novas imagens e sensações. Cada telhado é abrigo de gente hospitaleira e cada
janela aberta mostra uma paisagem com contrastes que impressionam.
Depois do almoço continuamos pedalando observando os socalcos, construídos
graças à perseverança de homens que, durante gerações cavaram a rocha mãe,
definem esta natureza. Considerada uma das mais grandiosas e belas paisagens
vinhateiras do Mundo, o Douro apresenta-se como um anfiteatro gigante de
xistos e videiras.
Dos miradouros de São Leonardo de Galafura e Santo António de Loureiro, pode
ser admirada esta realidade, bem como o elemento principal deste cenário: o rio
Douro.
Noite no Douro Palace Hotel (pequeno-almoço, almoço e jantar incluídos)
Etapa 40Km

Dia 5
Barragem do Carrapatelo
Depois do café da manhã, temos passagem obrigatória pela barragem do
Carrapatelo Inaugurada 1972 foi a primeira barragem a ser construída no troço
nacional do rio Douro.
Esta é a barragem do Douro com o maior desnível, 35m, o que faz da passagem
de barco pela sua eclusa uma experiência inesquecível.
Pedalamos de regresso a nosso maravilhoso hotel, onde pode relaxar nesta
atmosfera única.
Noite no Rio Moments Hotel (pequeno-almoço, almoço e jantar incluídos)
Etapa 57Km

Dia 6
Entre os Rios - Porto
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Aproveite um dos melhores cafés da manhã de Portugal – parece exagero?
Experimente! Seguiremos depois para Entre os Rios e passando Barragem de
Crestuma , chegaremos ao Porto pela Ponte Dom Luis A Ponte Luís I, é uma
ponte em estrutura metálica com dois tabuleiros, construída entre os anos 1881
e 1888
Chegaremos ao nosso hotel The Yeatman situado na zona histórica da cidade,
onde estão as mais antigas caves de Vinho do Porto, o Yeatman localiza-se
numa colina belíssima, com vistas deslumbrantes para o Porto e, em todo o seu
espaço envolvente, proporciona um ambiente extremamente tranquilo e sereno
dentro da cidade
O jantar será Estrela Michelin. Bom descanso!
Noite The Yeatman (café da manhã, almoço e jantar incluído)
Etapa: 52Km

Dia 7
Adeus Douro
Depois do último café da manhã nesta fabulosa e exclusiva com maravilhosas
vistas sobre a Cidade do Porto, Património da Humanidade, e sobre o Rio Douro
pelas 10h00, será serão efectuados os transfers VIP para o Aeroporto do Porto.
*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
31

44

Mínimo

57
Médio

Distância total (km)
220

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

Trilhas
100% Alcatrão

Tipo bicicleta
MTB com pneus híbridos
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O que está incluído no Guiado
5 Almoços em Restaurante Local
6 Cafés da manhã.
6 Jantares à lá carte, bebidas inclusas. (Águas, refrigerantes,
vinho com consumo responsável.)
6 Noites em Hotel - acomodação em quarto duplo.
Águas, cafés e refrigerantes em paradas estratégicas no
percurso.
Atividades descritas no programa
Bicicleta e capacete
Durante os jantares em hotéis/restaurantes o vinho incluído
será o proposto pelo mâitre, solicitações de álcool diferentes
às propostas, serão pagamento direto do cliente.)
Guias bilingues.
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.
Reforço alimentar durante a Bike Tour. (Barras de cereais,
frutos secos e águas.)
Seguro de acidentes pessoais durante o Bike Tour
Serviço de Conciergerie para reservas em SPA ou outros.
Serviço de transporte dentro do perímetro de até 10 km
estão inclusos. (Jantares fora do hotel, visitações não
previstas no programa, recolha de objetos a mais de 10 Km,
estarão sujeitas a contratação adicional.)
Transfer de chegada a Portugal (Aeroporto Lisboa – 1º
Hotel): saída fixa programada às 15h
Transfer de saída de Portugal (Último Hotel – Aeroporto
Lisboa): saída fixa programada às 10h
Transfers fora dos horários previstos, estão sujeitos a
contratação adicional.
Van 24h/7 para transporte de malas (hotel-a-hotel e apoio
técnico – durante as etapas de Bike, a van encontra-se a
uma distância não superior a 15 min, para qualquer
eventualidade. (Apoio técnico, SOS, desistências).
VAN para acompanhamento dedicado ao longo de cada
etapa, por favor solicitar informações adicionais.

Não incluído no Guiado
Almoços no primeiro e último dia - dias
de transfer
Equipamento extra ao não
especificado em itens incluídos
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
Consumos de SPA

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

6

Douro Vineyards Colours
Douro Vineyards Colours - Douro e o Norte de Portugal
Detalhes

Incluído Auto-Guiado
6 Cafés da manhã.
6 Noites em Hotel - acomodação em quarto duplo.
Bicicleta e capacete
Mini bomba e bolsinha de selim
Kit the reparação rápida (câmara de ar extra e ferramenta
multi uso)
GPS com rota e pontos de interesse
Spot Me localizador
Celular para emergências
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
Serviço de Conciergerie para reservas em SPA ou outros.
Transfer de chegada a Portugal (Aeroporto Porto– 1º Hotel):
saída fixa programada às 15h
Transfer de saída de Portugal (Último Hotel – Aeroporto
Porto): saída fixa programada às 10h
Transfers fora dos horários previstos, estão sujeitos a
contratação adicional.
Van 24h/7 para transporte de malas (hotel-a-hotel e apoio
técnico – durante as etapas de Bike, a van encontra-se a
uma distância não superior a 15 min, para qualquer
eventualidade. (Apoio técnico, SOS, desistências).
VAN para acompanhamento dedicado ao longo de cada
etapa, por favor solicitar informações adicionais.

Não Incluído Auto-Guiado
Almoços
Jantares
Equipamento extra ao não
especificado em itens incluídos
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
Consumos de SPA
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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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