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Experiências inovadoras em bicicleta:  
 
Para individuais ou grupos, criamos programas inovadores para os amantes do ar livre e do ciclismo 
de lazer. Propomos roteiros feitos sob medida e organizados para diferentes interesses e 
habilidades, começando no nível fácil. 
Os nossos serviços incluem bicicletas de qualidade e respectivos equipamentos, e-bikes, 
acomodação típica local, opções de refeições que vão desde piqueniques a degustações de vinho e 
experiências gourmet, transporte de bagagens entre alojamentos, programas autoguiados ou, como 
alternativa, programas com um guia experiente e com van de apoio ao longo do trajeto. 
 
 

Sobre nós 
 

- 20 anos de experiência como tour operador receptivo e DMC  

- Experiência na criação de programas personalizados a preços competitivos  

- Equipamento e meios de transporte próprios, incluindo bicicletas e e-bikes de qualidade 

- Profissionais altamente qualificados, com uma enorme paixão por atividades ao ar livre e 

experiência com habitantes locais 

- Dedicação e amor no compartilhamento dos autênticos prazeres da vida, como o vinho e a 

gastronomia, entre muitos outros 

 

 

Portugal como destino para cicloturismo; vamos mostrar-lhe o melhor 
de Portugal: 
 

 
- Pedale ao longo da Costa Atlântica 

850 km de praias de areia dourada 
 

- Mergulhe no mais belo cenário natural, com paisagens admiráveis 

22% do território português integra a Rede Natura 2000 
 

- Prove os nossos deliciosos pratos de peixe e frutos do mar 

 Chefs de renome consideram o nosso peixe e frutos do mar como dos melhores do mundo 
 

- Conheça os melhores produtores de vinho, nas suas próprias vinícolas 

   São mais de 30 regiões vinícolas que produzem uma grande variedade de notáveis vinhos 
 

- Experimente a calorosa recepção do povo português 

 Classificado pela CNN Travel como um dos 10 países mais acolhedores e seguros do mundo 

 
- Visite locais históricos e fique em acomodações inesquecíveis 

 15 locais portugueses estão classificados como Patrimônio Mundial da Unesco  
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Caminho de Santiago 
Caminho português dos peregrinos 

desde o Porto até Santiago de Compostela 
 

 

Detalhes desse Tour 
Destino: Portugal e Espanha 
Região: Porto e Norte de Portugal e Galiza 
Duração: 8 dias / 7 noites (6 etapas em bicicleta) 
Níveis de dificuldade: Desafiante* 
Época recomendada: Março a Julho e Setembro/Outubro 
Bicicletas disponíveis para este tour: Montanha e e-bike 
 
* Informação detalhada no final 
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Sobre este roteiro 
 
Quer seja religioso ou não, percorrer o Caminho de Santiago vai fazê-lo sentir-se especial. 

Possivelmente porque estará consciente de que esta tem sido uma rota de peregrinação ao longo 

dos séculos. Muitos têm percorrido este trajeto impulsionados por uma grande devoção. É um 

caminho que impressiona quem o ousa atravessar, dados todos os seus desafios, prazeres e lições 

que ficam para a vida.  O roteiro do Caminho de Santiago é um agradável passeio de bicicleta, com 

início no Porto, onde irá passar a noite após a sua chegada. Irá pedalar cerca de 40 km por dia, 

seguindo o caminho dos peregrinos medievais do Porto a Santiago de Compostela. Ao longo do 

percurso encontrará marcos únicos do famoso Caminho, tais como a cidade de Barcelos e Ponte de 

Lima, com a sua emblemática e bem conhecida ponte com arcos, um legado romano. Em Valença, 

atravessará o rio Minho até Tui, na Espanha através da notável ponte construída em 1885 por Eiffel. 

Durante toda a sua viagem, terá a oportunidade de falar com os amáveis habitantes locais, que 

estão sempre prontos para acolher todos os que vêm para visitar sua tão querida região. 

Sinta a emoção que os peregrinos sentem quando chegam à Santiago de Compostela. O entusiasmo 

invade o ar, tornando claro que esta é uma das maiores cidades sagradas do Cristianismo, uma bela 

localidade cultural que tantas pessoas recebeu ao longo dos tempos. A visita à catedral de Santiago 

é obrigatória. É um lugar de história, devoção e esperança. Uma belíssima cidade, ideal para 

terminar a sua jornada. 
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Destaques 
• Dois países numa só viagem 

• Hospedagem em vinícolas tradicionais, elegantes casas rústicas e pequenos hotéis 

• Um percurso de peregrinação com séculos de História 

• Mercados e feiras tradicionais  

• Degustações vínicas e gastronómicas partilhadas com os proprietários de vinícolas  

• S. de Compostela, uma das cidades mais importante do Cristianismo, Patrimônio Mundial 

• Porto, Patrimônio Mundial, a cidade do Vinho do Porto, considerado o Melhor Destino 

Europeu em 2012, 2014 e 2017, e uma das mais belas cidades da Europa  

• Paisagens rurais, intercaladas por aldeias e vilas medievais 

• Grandes igrejas, conventos e mosteiros, catedrais e muitos outros monumentos 

Dia-a-dia 
 

Dia 1 | Segunda-Feira - Porto 
Porto, Patrimônio Mundial da UNESCO, apresenta um centro histórico com mais de 150 
monumentos listados. Pedalar ao longo do Rio Douro será suficiente para elucidá-lo sobre o que 
esta maravilhosa cidade tem para oferecer aos visitantes: o Palácio da Bolsa e a Torre dos Clérigos, 
com a sua monumental Catedral são apenas alguns dos destaques. A histórica livraria Lello, 
considerada uma pérola da arquitetura neogótica é de visita obrigatória, pois contém, 
possivelmente, uma das mais belas escadarias da Europa, assim como as históricas Caves do Vinho 
do Porto. 

Dia 2 | Terça-Feira (Etapa 1) – Do Porto para Barcelos 
Quer seja religioso ou não, percorrer o percurso do Caminho de Santiago vai fazê-lo sentir-se 
especial. Muitos têm percorrido este trajeto impulsionados por uma grande devoção. É um caminho 
que impressiona quem o ousa atravessar, dados todos os seus desafios, prazeres e lições que ficam 
para a vida. A cidade que é cerne da indústria cerâmica, é também uma localidade de extrema 
importância religiosa. Contemple a Igreja Matriz do século XIII. De hora em hora, irá ouvir o repique 
dos sinos das igrejas das várias paróquias, motivo pelo qual a cidade é conhecida. 
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Características da etapa:  
 

Nível de dificuldade Distância (km) 
 

Altitude (m) Altitude acumulada 
(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 52.6 8 155 596 85% 15% 

 

Altimetria: 

 
 

Dia 3 | Quarta-Feira (Etapa 2) – De Barcelos para Ponte de Lima 
O caminho que hoje irá explorar foi, no passado, percorrido pela rainha Isabel de Portugal (1271 - 
1336) numa peregrinação a Santiago de Compostela. A segunda etapa deste roteiro é relativamente 
curta e hoje a meta é Ponte de Lima, a vila mais antiga de Portugal, famosa pela sua bela ponte 
romana em arco. Aqui o anfitrião da noite irá recebê-lo calorosamente, com a degustação de Vinho 
Verde. De manhã, cubra as torradas do café da manhã com o melhor mel das abelhas na 
propriedade. E desfrute! 

 

Características da etapa: 

Nível de dificuldade Distância (km) 

 

Altitude (m) Altitude acumulada 

(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 38.8 9 200 456 80%  20% 

 

Altimetria: 

 

Dia 4 | Quinta-Feira (Etapa 3) – De Ponte de Lima para Valença 
Após deixar Ponte de Lima, percorrerá uma paisagem deslumbrante de montanhas, florestas e 
vales. Uma terra de flores e quietude. Valença, cidade dominada pela fortaleza de duas torres e 
muralha dupla, onde irá passar a noite, ergue-se das margens do Rio Minho, junto à fronteira 
espanhola. Um local inspirador, sobretudo por causa das belas muralhas do século XVII que a 
cercam, com vistas deslumbrantes sobre o rio Minho e sobre a catedral da cidade de Tui, na 
Espanha.  
 
 



 

6 
 

Características da etapa: 
 

Nível de dificuldade Distância (km) 
 

Altitude (m) Altitude acumulada 
(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 39.6 1 407 607 55% 45% 

Altimetria:

 

Dia 5 | Sexta-Feira (Etapa 4) – De Valença para Pontevedra 
Depois de atravessar a fronteira com a Espanha através da ponte construída por Gustave Eiffel, em 
1885, irá pedalar em direção ao norte, ao longo do vale do rio Louro, por entre florestas ricas em 
pinheiros e paisagens deslumbrantes dos vales da Galiza. Em Redondela, à medida que for 
pedalando mais para norte, em direção a Vilaboa, terá uma vista cativante do Atlântico. Está de 
volta à terra de pescadores. Pontevedra, pitorescamente localizada no Rio Lerez, merece que se 
dispense algum tempo a visitar o antigo e bem preservado centro da cidade. Não deixe de visitar o 
mercado, onde poderá comprar deliciosos queijos. 
 
Características da etapa: 

Nível de dificuldade Distância (km) 
 

Altitude (m) Altitude acumulada 
(m) 

Percursos 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 45.4 4 232 563 65% 35% 

 

Altimetria: 

 

Dia 6 | Sábado (Etapa 5) – De Pontevedra para Padrón 
À medida que o Oceano Atlântico vai ficando para trás, a sua viagem começa a seguir o rumo para 
o interior da região, por entre majestosas florestas e todo um pitoresco vale desde o rio Gandra até 
Caldas de Reis, uma pequena cidade acolhedora, ideal para uma parada para um café ou almoço. 
Os cerca de 15km até Padrón, com passagem pela igreja de Santa Maria de Carracedo, são, 
novamente, quilômetros de plena satisfação, com paisagens maravilhosas e vista para as margens 
do rio Valga. Diz a lenda que Santiago pregou, muitas vezes, nas montanhas acima de Padrón, num 
lugar chamado Santiaguiño del Monte. Outra lenda muito conhecida é a de que o santo atingiu uma 
rocha com o seu cajado, de onde brotou uma fonte de água fresca, que hoje em dia ainda fluiu. 
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Características da etapa: 
 

Nível de dificuldade Distância (km) 
 

Altitude (m) Altitude acumulada 
(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 40 4 168 356 80% 20% 

 

Altimetria: 

 
Dia 7 | Domingo (Etapa 6) – De Padrón para Santiago de Compostela 
A última etapa é a mais entusiasmante para a maioria das pessoas, pois é o dia em que se chega à 
Santiago de Compostela. Sinta a emoção que os peregrinos sentem quando chegam à Santiago de 
Compostela. A alegria invade o ar, tornando claro que esta é uma das maiores cidades sagradas do 
Cristianismo, uma bela localidade que tantas pessoas recebeu ao longo dos tempos. A visita à 
catedral de Santiago é obrigatória. É um lugar de história, devoção e esperança. Uma belíssima 
cidade, ideal para terminar a sua jornada. 
 

Características da etapa: 
 

Nível de dificuldade Distância (km) 
 

Altitude (m) Altitude acumulada 
(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilho 

Médio 24.9 5 283 456 75% 25% 

 

Altimetria: 

 
 

Dia 8 | Segunda-Feira - Transfer de Santiago de Compostela para o Porto  
 

Traslado do hotel para o aeroporto do Porto. 

 

Fim do programa. 
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Preços e Condições para Caminho de Santiago 
 

 

Preços por pessoa em Euros 
Os valores serão convertidos para Reais ao câmbio do dia do pagamento. 

 

Período 

 

Acomodação DUPLA 

 

 

Acomodação INDIVIDUAL 

 
Baixa temporada: 
01 Mar a 30 April 
01 Oct a 30 Nov 

 
€1029 

 
€1349 

Alta temporada: 
01 Mai a 30 Set 
 

 
€1129 

 
€1489 

 

* Dia de início: Segunda-Feira 
Reservas com início em dia diferente da semana OU após as 15h00 da segunda-feira, aplica-se ao preço um 
suplemento de €129 por pessoa. Suplemento do transfer para pax individual (1 pessoa): Sob solicitação. 
 

Incluído no preço: 
• Organização do programa 

• Hospedagem, 7 noites em quarto duplo standard, com café da manhã incluído 

• Transporte diário de bagagem 

• Traslado desde o aeroporto do Porto até ao ponto inicial do tour e desde o último até ao 

aeroporto, de carro, van ou minibus  

• Por pessoa: Bicicleta híbrida, porta-bagagem, alforge ou bolsa de guiador (uma por cada 2 

bicicletas), cadeado (um por cada 2 bicicletas), capacete e protetor de cabeça descartável 

• Por grupo/reserva: Celular pré-pago (com saldo de 10 euros), kit de reparações, kit de primeiros-

socorros, kit de reparação de furos, bomba de ar e câmara-de-ar para reposição 

• Por grupo/reserva: Gps com os tracks e um roadbook com informação detalhada 

• Guarda das bicicletas nos hotéis durante a noite 

Observação importante: Oferecemos sem custo adicional capacetes usados e higienizados.  
Todavia, você pode optar por usar o seu próprio capacete, ou, comprar um capacete novo por um 
custo €89.  

 

Não incluído no preço:  
• Passagens aéreas internacionais ou domésticas 

• Guia e veículo de apoio (preço sob consulta) 

• Refeições, degustações vínicas e experiências culinárias (opcional) 

• Suplemento e-bike (opcional) 

• Capacete Specialized Align  

• Seguro viagem 

• Despesas pessoais durante todo o percurso 

• Tours, passeios e outros itens não mencionados 
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Opcionais:  
 

Experiências vínicas incluindo 2 visitas com degustações: €29 por pessoa 

 

▪ Dia 1 - Visita e prova de vinho no dia de chegada, no Porto* 

▪ Dia 3 - Visita e prova de vinho numa vinícola, em Ponte de Lima  

 

*Disponível apenas para clientes com chegada cedo neste dia, porque a última visita às caves 

é às 17h45 – sujeito a disponibilidade 

 

Programa especial Wine & Dine com 2 jantares incluídos: €99 por pessoa. Inclui:  

 

▪ Dia 2 - Jantar num restaurante típico português com comida tradicional, em Barcelos 

▪ Dia 7 - Jantar especial num restaurante requintado e tipicamente espanhol com 

menu de 3 pratos & 3 vinhos, em Santiago de Compostela 

 

Piquenique individual: €119 por pessoa. Inclui: 

 

▪ 6 lunch-box para consumo durante o dia. 

 

Suplemento e-Bike: €139 por bicicleta, 6 etapas (sujeito a disponibilidade, devido ao 

número limitado de e-bikes) 

 

Traslado extra de/para Porto de/para aeroporto: €59 veículo para até 3 pessoas. 
 
O traslado inicial é do aeroporto do Porto para Castro Laboreiro e o traslado final é do centro do 

Porto para o aeroporto do Porto. É considerado um traslado extra sempre que este não seja direto. 

O valor acima é também aplicado para traslados do centro do Porto ao aeroporto. 

 
Nota: todas as degustações e experiências vínicas acontecem depois de terminado o percurso diário 

em bicicleta. 

 

As noites extras no último alojamento ou durante o tour exigem a mudança de toda a 

logística. Portanto, aplica-se o suplemento para começar em um dia diferente da semana. 

Para noites extra no Porto, esta taxa não se aplica. 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

As nossas bicicletas 
 
Estão disponíveis 2 tipos de bicicleta: 
  

 
Bicicleta Híbrida: 
Specialized Rockhopper Sport 29 2015 
Rodas de 29 polegadas 
Suspensão frontal Suntour XCT 
Travões hidráulicos 
Pneus híbridos ou pneus MTB  
Avanço regulável 
 
 
 
 
E-bike: 
Cube reaction HPA 2015 
Rodas de 29 polegadas 
Suspensão frontal Suntour XCT 
Travões hidráulicos 
Pneus híbridos ou pneus MTB 
Autonomia para 50 a 120Km dependendo 
da gestão de energia 
Avanço regulável 

 

 

Equipamento 

 
Incluído neste tour: 

- Porta-bagagem 

- Alforge ou bolsa de guiador 

- Capacete  

- Kit de ferramentas de bicicleta para reparos rápidos 

- Kit de primeiros socorros  

- Celular pré-pago 

- GPS Garmin com software de base android 
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Equipamento para criança (opcional) 
 
 

 
 
Bicicleta de criança: 
Specialized Hotrock 20’’ wheels (ou equivalente) 
Pode ser usada como bicicleta-atrelado 
Pneus híbridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atrelado de criança: 
18’’ wheels 
Idade: +18 meses 
Peso máximo: 26kg 
 

 



 

12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cadeira de bébé: 
Idade: +9 meses até 4/5 anos 
Peso máximo: 22Kg 
Cinto de segurança com três pontos de apoio 
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Opções de roteiro em bicicleta 
 

Autoguiado, com guia e apoiado por van 
Todos os nossos roteiros em bicicleta são desenhados para serem autoguiados. De modo a 
estabelecer o seu próprio ritmo de pedalagem, um road book e equipamento GPS são-lhe fornecidos 
e carregados com as trilhas cuidadosamente selecionadas por nós. Todavia, existe a opção de serem 
guiados por um profissional experiente e/ou poderão solicitar uma van de apoio, que os 
acompanhará ao longo de todo o trajeto, apta a resolver qualquer problema de imediato ou 
simplesmente recolher quem queira apenas descansar as pernas. 
 

Hospedagem 
Hospedagem em hóteis de 3* ou 4* (ou guest houses equivalentes); pequenos hóteis acolhedores 
na maior parte das vezes. Nem todos os locais de hospedagem têm piscina, bar ou serviço de 
refeição.  
 

Traslados 
Está disponível um serviço de transfers desde o aeroporto até ao ponto de partida e do ponto de 
chegada até ao aeroporto. Em alguns tours, o serviço está incluído no preço base; para outros, este 
serviço é opcional. 
 

Bagagem 
O transporte de bagagem está incluído nos nossos passeios em bicicleta e o mesmo será feito pelos 
nossos parceiros ao longo do percurso. 
 

Gastronomia e Vinhos 
Os cafés da manhã nos hotéis estão incluídos. Existe a possibilidade de escolherem um piquenique 
para almoço, uma refeição leve e facilmente transportável na bicicleta. Também existe a opção de 
jantar com produtos tradicionais locais e degustação de vinhos. 

 

Luxo e gourmet  
Para gourmets ativos, disponibilizamos passeios de alta qualidade, com acomodações de luxo, o 
acesso privilegiado a locais, com guias especializados e itinerários feitos sob medida. Jantares 
requintados, degustação de vinhos exclusivos e experiências culinárias, são ofertas disponíveis no 
nosso serviço de luxo. 
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Níveis de dificuldade 

 

 

 

Informação importante – traslados partilhados 
 
Todas as excursões de bicicleta têm traslados partilhados. Estes podem ser no início, no final ou no 
meio do roteiroe está organizado dessa forma para manter nossos preços competitivos. 
Por favor, informe seus clientes. 
 

Caminho de Santiago 
 
Traslado partilhado no final do roteiro  
Hora: 11h00 ou de acordo com o primeiro voo de partida – hora espanhola 
Localização: hospedagem 
 
Voos com chegada antes da hora indicada: os clientes deverão pagar um suplemento por traslado 
privado 
 

Nossos Contatos 
 

Site: www.portugaldebike.com.br 

E-mail: contato@portugaldebike.com.br 

Cel: 11 9 7095 1969 

Whats: 11 9 7095 1969 

 
 

FÁCIL 

Para quem não costuma andar de bicicleta, mas gostaria de experimentar férias 
em bicicleta. Indicado para quem quer descontrair e passar agradáveis momentos, 
aprendendo sobre a cultura local e conhecendo pessoas, desfrutando da 
paisagem à beira-mar, tirar fotografias e ainda provar alguns dos melhores vinhos. 
Média de 40 km/dia com poucos declives. 

 
 
 

MÉDIO 

Para quem costuma fazer longos passeios de bicicleta durante o ano e gostaria de 
participar em viagens. Não se importa de parar para descansar em pontos 
interessantes ao longo da rota e apreciar as fantásticas paisagens de Portugal, ou 
de tirar algum tempo para explorar as cidades portuguesas e descobrir a riqueza 
da cultura portuguesa e da sua comida requintada. 
Viagens com uma média de 40 a 60 km/dia, com algumas encostas e pequenos 
declives. 

 
 
 

DESAFIADOR 

Para quem não tem medo de uma boa subida, nem de desafiar as suas 
habilidades, porque no final sabe que irá desfrutar da melhor vista da região. Para 
quem gosta de trilhos e de estar em contato direto com os locais mais puros. Tudo 
isso, sem nunca esquecer que a Vinitur tem tudo pensado ao pormenor, incluindo 
várias oportunidades para conhecer a cultura e sabores locais. 
O nível 3 inclui principalmente distâncias entre 50 a 70 km/dia, com subidas 
longas e, ocasionalmente, declives acentuados. 

http://www.portugaldebike.com.br/
mailto:contato@portugaldebike.com.br
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