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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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Vale do Douro 
Vinho, natureza e tradições numa região 

Patrimônio Mundial 
 

 

Detalhes desse Tour 
Destino: Portugal 
Região: Porto e Norte de Portugal 
Duração: 7 dias / 6 noites (5 etapas em bicicleta) 
Níveis de dificuldade: Fácil a Médio* 
Época recomendada: Março a Junho e Setembro a Dezembro 
Bicicletas disponíveis para este tour: Híbrida e e-bike 
 
* Informação detalhada no final 
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Sobre este roteiro 
 
Neste tour em bicicleta pelo Douro poderá esperar fascinantes paisagens e ambientes naturais 

mágicos, com o melhor da cozinha portuguesa e vinhos mundialmente conhecidos, tal como o Vinho 

do Porto, pelo qual a região é famosa. Começando no desfiladeiro do rio Douro, com falésias de 

mais de 200 metros de altura, na parte leste da região, irá pedalar ao longo de todo o planalto da 

Reserva do Parque Natural do Douro Internacional, detentora de mais de 170 espécies de aves, 

entre as quais o Abutre do Egipto. Pedale tranquilamente e absorva todo o meio envolvente ao 

longo dos trilhos entre vastas florestas, amendoeiras e paisagens agrícolas típicas. Ao longo de sua 

jornada, o rio Douro vai envolvê-lo com a sua magia, quer seja ao desfrutar de uma vista de tirar o 

fôlego no topo da colina, quer seja através de um passeio de barco. Os vinhedos em terraços – os 

socalcos de carácter único no mundo e típicos da região considerada Patrimônio Mundial da 

UNESCO são um deleite para a vista. Visite Pinhão, localidade em torno da qual a maioria das 

famosas vinícolas de Vinho do Douro e Porto estão localizadas, e Peso da Régua, cidade capital de 

região. Os locais de hospedagem são escolhidos com o maior cuidado e são representativos da vida 

e costumes locais. Poderá ser um hotel com vista sobre o rio, uma propriedade produtora de azeite 

de oliva, uma elegante casa típica numa vila histórica, uma vinícola ou uma casa senhorial do Douro, 

onde poderá compartilhar com o proprietário a confeção do seu jantar, se assim o desejar. 
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Destaques 
• Região do Alto Douro Vinhateiro, Patrimônio Mundial da UNESCO  

• Vale do Douro, considerada uma das 5 melhores regiões vinícolas do mundo 

• Degustação de vinhos do Douro e Porto 

• Hospedagem em quintas produtoras de vinho e de azeite de oliva 

• Parque Natural do Douro Internacional 

• Desfiladeiro do rio Douro com escarpas com 200 metros de altura e um convidativo passeio 

de barco 

• Aldeias típicas no meio dos terraços de vinhedos do rio Douro, que oferecem vistas 

deslumbrantes  

• Desfrute de azeites de qualidade superior e outros produtos orgânicos e locais 

• Pedale pelo meio dos vinhedos 

• Cruzeiro no rio Douro, a melhor maneira de desfrutar da deslumbrante vista sobre o rio  

• Artesanato e comida tradicional local 

• Régua, coração da região vinícola do Douro 

Dia-a-dia 
 

Dia 1| Sábado - do Porto à Miranda do Douro 
O começo da sua jornada. No traslado entre o aeroporto do Porto até Miranda do Douro, aprecie a 
bela paisagem que vai surgindo, tal como uma pintura de verdes árvores e de rochas cinza e 
marrom, de colinas e montanhas, sob um agradável céu azul. As falésias do rio Douro com mais de 
200 metros de altura também oferecem uma vista fascinante. A pequena cidade de Miranda do 
Douro, com as suas típicas casas caiadas de branco, de origem romana e ruas estreitas de pedra, 
merece uma caminhada exploratória. 
 

Dia 2 | Domingo (Etapa 1) - De Miranda do Douro para Mogadouro 
A primeira etapa do seu roteiro em bicicleta engloba a parte oriente do Parque Natural do Douro 
Internacional, onde a natureza selvagem e as paisagens radiantes são as características mais 
marcantes. Aqui, irá pedalar ao longo de um planalto de dificuldade moderada. Esta é uma terra 
tranquila, povoada por mais de 170 espécies de aves, javalis e lobos ibéricos. Até mesmo os 
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agricultores pastoreiam o gado em silêncio. Fique atento ao céu, onde poderá ter a magnifica 
oportunidade de ver um Abutre do Egipto ou uma Águia-de-Bonelli.  Jantar incluído!  
 
Características da etapa:  

Nível de dificuldade Distância (km) 
 

Altitude (m) Altitude acumulada 
(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 47 655 825 311 100% 0% 

Desafiador 57 655 825 350 100% 0% 

 

Altimetria: 

 

Dia 3 | Segunda-feira (Etapa 2) – De Mogadouro para Torre de Moncorvo 
Hoje o percurso incluirá uma antiga linha férrea. A ecopista o levará por florestas e paisagens 
agrícolas típicas. Se encontrar pastores no caminho, peça-lhes para lhes tirar uma foto e eles farão 
pose de forma orgulhosa. Pedale por entre as oliveiras e amendoeiras até chegar a Torre de 
Moncorvo, o Capital das Amendoeiras em Flor. Em Torre de Moncorvo, será calorosamente 
recebido pelo proprietário de uma elegante casa senhorial histórica, que sente um orgulho enorme 
na hospedagem que apresenta. Irá degustar os seus deliciosos licores caseiros, que combinam 
lindamente com as amêndoas de Moncorvo. 
 
Características da etapa: 
 

Nível de dificuldade Distância (Km) Altitude (m) Altitude acumulada 

(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 39.3 374 735 139 49% 51% 

Desafiador 45 374 735 153 58% 42% 

 

Altimetria: 

 

Dia 4 | Terça-Feira (Etapa 3) – De Torre de Moncorvo para Vila Flor 
 
No quarto dia, irá pedalar ao longo do Rio Douro. Prepare-se para uma vista deslumbrante e uma 
paisagem mágica. A descida até o rio é feita pelo meio de oliveiras que produzem alguns dos 
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melhores azeites do mundo. Nesta noite, ficará numa propriedade agrícola produtora de azeite 
orgânico. Ao jantar, poderá saborear alguns dos melhores produtos culinários locais - queijos 
caseiros, embutidos, pão cozido em forno de lenha e azeite de oliva, laranjas biológicas e, claro, o 
vinho do Douro. Aproveite para ver as estrelas que são ainda mais bonitas nesta tranquilidade. 
Jantar incluído! 
 

Características da etapa: 
Nível de dificuldade Distância (Km) Altitude (m) Altitude acumulada 

(m) 
Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 28.7 95 360 199 75% 25% 

Desafiador 37.3 95 360 297 60% 40% 

 

Altimetria (Nivel médio): 

 

Dia 5 | Quarta-Feira (Etapa 4) – Vila Flor para Sabrosa 
 
A Região Vinhateira do Alto Douro é conhecida mundialmente pelos seus vinhos do Douro e Porto 
e a uva tinta Touriga Nacional, a mais importante da região. Os vinhedos em socalcos, ou terraços, 
tão típicos da região nomeada como Património Mundial da UNESCO, é um deleite para os olhos. 
As vinícolas que se erguem orgulhosamente entre os vinhedos, tem os seus nomes destacados, de 
modo a serem claramente visíveis para todos que por ali passam. Um dos pontos altos do seu dia 
será o passeio de barco Rabelo que noutros tempos transportaram os barris de vinho pelo rio abaixo 
até ao Porto. Enquanto relaxa ao sol e aproveita para fotografar a paisagem em redor, a região do 
Douro envolvê-lo-á de novo na sua magia. No Pinhão, onde a maioria das famosas vinícolas de Vinho 
do Porto estão localizados, não se esqueça de visitar a bela estação de trem, revestida de painéis de 
azulejos. A casa do século XVII, onde irá passar a noite, está localizada no topo da encosta. Cruzeiro 
de barco e traslado do local final para o alojamento incluído! 
 

Características da etapa: 
Nível de dificuldade Distância (km) Altitude (m) Altitude acumulada 

(m) 
Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 23.7 107 783 51 100% 0% 

Desafiador 26.4 107 783 212 100% 0% 

 

Altimetria (Nivel médio): 
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Dia 6 | Quinta-Feira (Etapa 5) – De Sabrosa para Peso da Régua 
 
Primeiro, o percurso de bicicleta vai levá-lo através das pequenas estradas do Douro, e depois até à 
margem do rio. As vistas são de tirar o fôlego, quase como se o Vale do Douro, sabendo que é a 
última etapa de suas férias em bicicleta, quisesse garantir que não vai esquecer nunca a sua beleza 
mágica. No final deste belo dia, chegará a Peso da Régua, cidade no centro da região vinícola do 
Vinho do Porto. Aqui, o proprietário de uma das vinícolas irá recebê-lo com um bom vinho no 
terraço e no seu último jantar, poderá compartilhar uma experiência culinária com ele. 
 

Características da etapa: 
 

Nível de dificuldade Distância (km) Altitude (m) Altitude acumulada 
(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Médio 31.8 76 676 241 100% 0% 

Desafiador 36.1 76 676 270 100% 0% 

 

Altimetria (Nível Médio): 

 
 

Dia 7 | Sexta-Feira – De Peso da Régua para o Porto 
 

Traslado para o aeroporto do Porto. 

 

Fim do programa. 

 
 

Preços e condições para VALE DO DOURO 
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Preços por pessoa em Euros 
Os valores são convertidos em Reais ao câmbio do dia do pagamento. 

 

Período 

 

Acomodação DUPLA 

 

 

Acomodação INDIVIDUAL 
 

Período único 
01 Mar a 30 de Nov 
 

 
€1379 

 
€1619 

 

* Dia de início: Sábado 
 
Reservas com inícia em dia diferente da semana OU após as 15h00 de sábado, aplica-se ao preço um 
suplemento de €209 por pessoa. 
 
Suplemento do transfer para cliente individual (1 pessoa): Sob consulta 
 

**Jantares incluidos no tour: 
• Jantar tradicional num hotel rural, 3 pratos & vinhos – Mogadouro 

• Jantar em herdade produtora de azeite, 3 pratos & vinhos – Vila Flôr 
 

Incluído no preço: 
 

• Organização do programa 

• Hospedagem, 6 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 

 

Não incluído no preço:  
• Guia e veículo de apoio (preço sob consulta) 

• Refeições, degustações vínicas e experiências culinárias (opcional) 

• Suplemento e-bike (opcional) 

• Capacete Specialized Align  

• Seguro 

• Despesas pessoais 

• Outros itens não mencionados 
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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.  

 

Opcionais: 

  
Experiências vínicas incluindo 2 visitas com degustação: 39 Euros por pessoa. Inclui: 

 

▪ Dia 4 - 1 visita a uma propriedade produtora de azeite de oliva com degustação, em 

Vila Flôr 

▪ Dia 6 - 1 visita a uma propriedade produtora de vinho com degustação, em Régua 

 

Programa especial Wine & Dine incluindo 2 jantares: €139 por pessoa. Inclui:  

 

▪ Dia 5 - Jantar tradicional numa Casa Senhorial, com menu de 3 pratos & vinho, em 

Sabrosa 

▪ Dia 6 - Jantar especial numa propriedade vinícola, com menu de 3 pratos & vinho, 

na Régua 

 

Piquenique individual: €119 por pessoa. Inclui: 

 

▪ 5 lunch-box para consumo durante o dia. 

 

Suplemento e-Bike: €119 por bicicleta, 5 etapas (sujeito a disponibilidade, devido ao 

número limitado de e-bikes) 

 

Transfer extra de/para Porto de/para o aeroporto: €59 veículo para até 3 pessoas. 
 
O traslado inicial é do aeroporto do Porto para Miranda do Douro e o traslado final é da Régua para 

o aeroporto do Porto ou para o centro da cidade do Porto. Do Porto para o aeroporto, é aplicado o 

mesmo preço acima. 

 

Nota: todas as degustações e experiências vínicasacontecem depois de terminado o percurso 

diário em bicicleta. 

 

As noites extra 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. 
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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 
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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. 
 

Vale do Douro  
 
Traslado partilhado no início do roteiro  
Hora: 15h00 Localização: Aeroporto 
Para: Miranda do Douro – final do roteiro 
 
Traslado partilhado no final do roteiro  
Hora: 10h00 ou conforme o primeiro voo de partida.   - Localização: hospedagem na Régua 
Para: Aeroporto do Porto ou centro do Porto 
 

Nossos Contatos 
 

Site: www.portugaldebike.com.br 

Instagram: @portugaldebike 

Tel. 11 9 7095 1969 Whats: 11 9 7095 1969 

E-mail: contato@portugaldebike.com.br 

 
 

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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