Costa Azul

CULTURA

AMANTES
DO VINHO

VISTAS
PARA O
OCEANO

FAMÍLIA E
AMIGOS

Tipo Fácil
Duração 3 dias bicicleta + 2 dias transfers

LAZER

AUTO-GUIADO

GUIADO

Costa Azul Sintra e Grande
Lisboa Pocket
Edition
Tour pela Costa Azul - A cultura como sua
companheira de viagem

Sintra – Patrimônio UNESCO
Lisboa das Descobertas
Vistas oceânicas
Passeio de veleiro
Visita a uma das vinícolas mais antigas do país e degustação
de vinhos
Exclusivas acomodações históricas
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Programa
Dia 1
Chegada
Após o pick up no aeroporto de Lisboa, faremos um breve transfer até nossa
acomodação de hoje. Ficará no Tivoli Seteais Palace Hotel, um palácio do Sec.
XVIII, transformado em hotel de 5 estrelas, com labirínticos jardins e quartos
ricamente decorados. Antes do jantar será feito um breve briefing sobre a tour e
depois poderá desfrutar de toda a histórica atmosfera que o rodeia.
Noite no Tivoli Palácio de Seteais Hotel
Transfer será feito pelas 15 horas.
*No caso de pretender chegar num aeroporto diferente ou em outro horário, por
favor nos contacte

Dia 2
Vistas oceânicas
Nosso primeiro dia pedalando se inicia na maravilhosa e luxuriante paisagem da
Serra de Sintra e sua atmosfera mágica... Seguiremos pedalando até à costa,
fazendo uma parada no Cabo da Roca, com sua paisagem inesquecível sobre o
Oceano. O local ideal para uma selfie! Retornamos para nossas bicicletas, após
um delicioso almoço, a caminho de Cascais. Esta pequena vila piscatória, se
tornou num resort de eleição da elite europeia, reis e nobres, no início do Sec.
XX. Hoje em dia se mantém como uma vila cosmopolita, bem elegante,
conhecida por suas lojas trendy, praias e restaurantes. Pedalando numa ecovia,
é tempo de apreciar a brisa oceânica e a maravilhosa vista que este caminho
oferece! Após o almoço num restaurante local, embarcaremos para um passeio
de veleiro rumo a Lisboa, de encontro a nosso hotel.
Ficaremos no Hotel Palácio do Governador, um hotel de 5 estrelas, antiga casa
do Governador da Torre de Belém e agora totalmente restaurado. Se encante
com toda esta atmosfera!
Noite no Hotel Palácio do Governador
Passeio de veleiro de Cascais para Lisboa incluído
Etapa: 37km

Dia 3
Um sabor a Moscatel
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Após um delicioso café da manhã, nos despedimos de Lisboa e atravessamos o
rio num maravilhoso passeio de veleiro. A forma ideal de se despedir da cidade.
Começamos nossa etapa na Baia do Seixal, outrora terra de pescadores,
pedalando até Azeitão, conhecida por seus vinhos e sua doçaria deliciosa! Nesta
região vinícola seriam impensável não visitar uma das mais antigas casas, com
180 anos de história, produtora do Periquita! Após o almoço num restaurante
local, visitaremos a vinícola da José Maria da Fonseca, seguida de uma deliciosa
prova. Depois é tempo de continuar pedalando até nossa acomodação.
Nas próximas 2 noites ficaremos alojados na histórica Casa Palmela, uma casa
senhorial do Sec. XVIII que inclusive serviu de hospital durante as invasões
francesas. Uma mansão familiar agora transformada num luxuoso hotel!
Noite no Hotel Casa Palmela
Etapa: 35km

Dia 4
O mercado tradicional
Após café da manhã com vista para a Serra da Arrábida, seguiremos pedalando
até a cidade de Setúbal, que, no início do Sec. XX era o mais importante centro
da indústria conserveira, sobretudo de sardinhas. Em Setúbal é obrigatória uma
paragem no mercado tradicional do Livramento, considerado um dos melhores
do mundo, ao lado do mercado de Brooklyn e Tóquio.
Numa cidade conhecida pelo seu peixe, o almoço será num restaurante local,
especializado em peixe e marisco. Arrisque-se a provar o prato típico da cidade
– choco frito! Absolutamente delicioso!
De regresso ao hotel, o jantar será dedicado aos sabores regionais,
acompanhados com os belos vinhos da região!
Noite no Hotel Casa Palmela
Etapa:29km

Dia 5
Partida
Depois do último café da manhã neste fabuloso ambiente, é tempo de se
despedir da Serra Mãe.
Pelas 10h00, será feito o transfer para o aeroporto de Lisboa.
*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
29

34

Mínimo

37
Médio

Distância total (km)
101

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

Trilhas
100% Alcatrão

Tipo bicicleta
Bicicleta com pneus híbridos
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O que está incluído no Guiado
3 Almoços em restaurantes tradicionais (água e vinho com
consumo responsável incluídos) e 3 snacks
4 Cafés da manhã.
4 Jantares à lá carte bebidas não inclusas.
4 Noites em Hotel - acomodação em quarto duplo.
Águas, cafés e refrigerantes em paradas estratégicas no
percurso.
Atividades descritas no programa
Bicicleta e capacete
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 . (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
Bebidas Almoços e 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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Incluído Auto-Guiado
4 Cafés da manhã.
4 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 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 . (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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Equipamento

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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