Cruising the Coast

O mar como seu companheiro de passeio
Saídas para 2018: 19 de Maio, 15 e 21 de Outubro
Pedale pelas mais fantásticas praias portuguesas
Visite algumas das mais típicas aldeias piscatórias
Tome banhos de sol ao longo dos 15 km contínuos de areia dourada
Se encante com a beleza do Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina. Se delicie com os exclusivos picnics de nosso Chef

Dia 1 – Chegada:

Chegada ao Aeroporto de Lisboa e VIP transfer para a Herdade Barradas da Serra, uma exclusiva herdade
onde será recebido como família, com todo o carinho e atenção. Durante mais de um século a Herdade foi conhecida por sua
produção de cereais, entre eles o trigo. Atualmente o montado tem no entanto uma importância maior na atividade da propriedade. A
produção de cortiça é um investimento com muitos anos de tradição na família, sendo também muito importante para a região e para
o país. Se refresque de sua viagem e aproveite para descansar um pouco. Antes do jantar, nossa equipa fará um briefing do tour e
depois poderá apreciar um delicioso jantar tradicional. Hospedagem na Herdade Barradas da Serra.
Dia 2 – Explorando o campo: Após o café da manhã, pedalamos numa volta circular, explorando a maravilhosa paisagem
da região, com seus montados e suas praias contrastantes, em poucos quilómetros de distância. Faremos uma paragem na Lagoa de
Santo André, ladeada de dunas de grão de areia dourada e com uma avifauna riquíssima e diversificada tornando este local de uma
repousante serenidade. Nosso Chef aguarda com um delicioso picnic e depois é tempo de pedalar de regresso a nosso charmoso
hotel. Hospedagem no Herdade Barradas da Serra. Etapa: 58km.
Dia 3 – Vistas oceânicas: Após um delicioso café da manhã continuamos nossas pedaladas pelo Alentejo. Nossa etapa de
hoje nos leva até a cidade medieval de Santiago do Cacém, pedalando por paisagens incríveis, com vistas espetaculares sobre o mar
e brisas suaves, avistando a magnífica praia arenosa e os estuários. Nossa viagem segue numa descida suave entrarmos no Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e visitar uma das mais emblemáticas aldeias piscatórias da região - Porto Côvo. Ao
longo do percurso você irá descobrir um verdadeiro sétimo céu de praias, falésias e escarpas praticamente desertas, num meio
excepcionalmente rico em biodiversidade e património geológico único. Entre as 750 plantas e 200 espécies de aves que foram
identificadas em toda a área do Parque Natural, existem algumas que valem a pena mencionar, como a Cegonha-Branca, a Águia-deBonelli, o Falcão Peregrino ou felinos como a Raposa ou o Lince Ibérico. Vamos passar a noite nesta verdadeira obra-prima da
Natureza, no Monte das Três Marias, uma pousada de charme acolhedora e extraordinária, decorada num branco algodão, rodeada
pela Reserva Ecológica. Hospedagem: Três Marias Country House. Etapa: 65km.
Dia 4 – Aldeias típicas: Aprecie seu café da manhã, antes de reunir com nossa equipe para um novo dia de pedaladas pela
Costa Vicentina! Este parque, com mais de 100 Km de comprimento, é a maior área protegida da costa portuguesa. Queremos que
você o desfrute ao máximo. Nossas bicicletas nos levam à aldeia piscatória de Vila Nova de Milfontes, com forte ligação ao mar e de
uma beleza encantadora, e em cujo estuário do Mira, há muitos séculos, andaram celtas, fenícios, gregos, cartagineses e, claro,
romanos e árabes. Depois é tempo de regressar a nossa aconchegante Country House e relaxar…Hospedagem: Três Marias Country
House. Etapa: 60km.
Dia 5 – Sinta a brisa do oceano: Após mais um delicioso e caseiro café da manhã, seguimos pedalando por terreno plano,
com incríveis vistas oceânicas. Iremos pedalar até ao Farol de Cabo Sardão, uma estrutura com uns impressionantes 17 metros de
altura, datada de 1883, e que, ainda hoje, orienta os marinheiros a navegarem pela costa marinha. A paisagem impressiona e a trilha
nos leva até a Praia de Odeceixe, bastante popular entre os surfistas, graças à forte ondulação do oceano, sendo considerada uma
das mais belas praias de Portugal. Esta é a praia mais a Norte do Algarve, ladeada por impressionantes falésias. Nas próximas duas
noites ficaremos acomodados no acolhedor Monte do Cardal, onde amigos e convidados encontram um espaço ideal para relaxar e
apreciar a natureza. Hospedagem: Monte do Cardal Country House. Etapa: 68km.
Dia 6 – Sagres: Com o azul profundo como companhia, seguimos rumo a Sagres, o ponto mais meridional de Portugal, onde os
velejadores portugueses aprenderam a utilizar a Caravela, no Séc. XV, e de onde partiram para descobrir novos Mundos.
Continuamos pedalando para sul, rumo a Aljezur, pequena vila bem conhecida por seu cultivo de batatas doces! A não perder uma
visita ao seu castelo mouro, do Sec. X, com fantásticas vistas sobre toda a região. As pedaladas nos levam seguindo para Sagres, até
ao Cabo de S. Vicente – com magníficas vistas para o oceano Atlântico e um dos mais belos pôr do sol do mundo! É tempo depois de
regressar a nossa acomodação e recordar todos os momentos desta viagem que agora termina. Hospedagem: Monte do Cardal
Country House. Etapa:66km
Dia 7 – Adeus Odeceixe: Hoje é nosso ultimo dia. Após o café da manhã, 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 contate.

Valores por pessoa (base 2 pessoas)
TOUR GUIADO: Eur$ 3.570,00 – À VISTA OU
Eur$ 4.220,00 – 30% ENTRADA E SALDO EM 06X CARTÃO OU 9 X NO CHEQUE.
TOUR AUTO GUIADO: Eur$ 2.090,00 – À VISTA OU
Eur$ 2.471,00 – 30% ENTRADA E SALDO EM 06X CARTÃO OU 9 X NO CHEQUE.

*** Passagens aéreas sob consulta ***

O que está incluído:
05 Almoços Pic-Nic gourmets (água e vinho com consumo responsável incluídos) e 5 snacks. 06 Cafés da manhã. 06 Jantares à lá
carte, bebidas inclusas. (Águas, refrigerantes, vinho com consumo responsável). 06 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
pagas a parte). 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:
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.

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 de
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.
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.

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 : M
Acessórios disponíveis:
Banco de gel
Grade porta alforge
Bolsa de guiador
Alforges
GPS
Pedais plataforma

Bicicleta MTB (também disponível Scott) Marca : Specialized
Modelo : Hardrock Comp
Quadro : Aluminium
Suspensão : SR Suntour XCR with Lockout
Pedaleiro : SR Suntour XCR (Triple Chainring 42/32/22 T)
Desviador : SRAM X5
Manípulos : SRAM X5 9V
Travões : Avid Disc
Pneus: 26" x 2.10" Touring
Pedais : Standard Platform Flat
Selim : BG Comfort Gel (opção)
Tamanho do quadro : S / M / L / XL
Acessórios disponíveis:
Banco de gel
Grade porta alforge
Bolsa de guiador
Alforges
GPS
Pedais plataforma

