Lisboa

TRADIÇÃO

PAISAGEM

CULTURA

FAMÍLIA E
AMIGOS

Tipo Fácil
Duração 4 horas
SINGLE
DAYS

GUIADO

Pedalando por
Lisboa - Meio
Dia
A trendy e histórica capital

Frente ribeirinha
Torre de Belém
Degustação pastel Belém

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

Pedalando por Lisboa - Meio Dia
A trendy e histórica capital
Programa

Programa
Pedalando pela mágica Lisboa
um passeio a beira rio
Encontre nossa equipa junto ao Time Out Market, para um breve briefing e bike
fit antes de iniciarmos um passeio fácil e bem agradável junto ao rio, com uma
paisagem deliciosa da cidade.
Nossas pedaladas nos levam até a Torre de Belém, com parada junto ao MAAT
- museu de Arte, para provar os icônicos pastéis de Belém, com o tradicional
licor.
Aproveite o momento para a obrigatória foto!
Se preferir, o trajecto de regresso pode ser feito também pedalando.
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Detalhes

Detalhes
Detalhes
Tipo
Difícil

Distância/dia
0

0

Mínimo

15
Médio

Distância total (km)
15

Altimetria geral do tour
Trilhas
100% Alcatrão

Tipo bicicleta
MTB com pneus híbridos

Datas 2019
29 Abril
29 Março 2019
04 Maio 2019
25 Maio 2019
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Detalhes

O que está incluído no Guiado
Atividades descritas no programa
Bicicleta e capacete
Guias bilingues.
Manutenção e assistência mecânica durante o Bike Tour
Garrafinha de água personalizada com a marca Bike Tours
Portugal.
Seguro de acidentes pessoais durante o Bike Tour
Van 24h/7, a van encontra-se a uma distância de suporte
não superior a 15 min, para qualquer eventualidade. (Apoio
técnico, SOS, desistências).

Não incluído no Guiado
Equipamento extra ao não
especificado em itens incluídos
Bermuda de ciclismo e sapatilha
Bilhetes aéreos
Gratificações
Consumo de alimentos e bebidas
realizado fora do âmbito do programa
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Equipamento

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?

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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