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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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Porto à Lisboa 
Passeios incríveis entre o Porto tradicional 

e a romântica Lisboa 

 
 
 

Detalhes desse Tour 
Destino: Portugal 
Região: Porto, Lisboa e o Centro de Portugal 
Duração: 8 dias / 7 noites (5 etapas) 
Níveis de dificuldade disponíveis: Fácil a Médio* 
Época recomendada: Março a Novembro 
Bicicletas disponíveis para este tour: Híbrida e e-bike 
 
 
*Informação detalhada no final do documento  
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Sobre este roteiro 
 
O roteiro em bicicleta entre o tradicional Porto e a romântica Lisboa é um agradável passeio entre 
as duas principais cidades de Portugal e que inclui locais culturais de prestígio, localizados ao longo 
da cênica linha costeira.  
 
O Porto, uma das cidades mais bonitas da Europa, classificada como Patrimônio Mundial da Unesco, 
será o seu ponto de partida. Aprenda tudo sobre o Vinho do Porto, e a sua dimensão culinária.  
 
O sol será o seu melhor amigo nesta aventura ao longo da costa portuguesa. Explore Aveiro, a 
Veneza Portuguesa, os seus canais e salinas, visite a animada Figueira da Foz, a famosa praia da 
Nazaré e a vila murada de Óbidos.  
 
Por fim, Lisboa. Na margem direita do estuário do rio Tejo, a capital de Portugal repousa 
graciosamente sobre as colinas. A luz natural excepcional, que inspira há muito tempo os escritores, 
fotógrafos e cineastas, os edifícios de cores vivas ao longo das encostas, o surpreendente contraste 
de cor dos telhados e de várias fachadas, e os estreitos becos dos distritos medievais conferem a 
Lisboa a atmosfera peculiar de uma cidade influenciada pelo norte europeu e o sul do Mediterrâneo. 
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Destaques 

• As duas principais cidades de Portugal - Lisboa e Porto - em uma viagem 
 

• Um percurso tranquilo ao longo da costa marítima 

• Hospedagem em cidades costeiras e animadas, alguns localizados à beira-mar 

• Desfrute de praias de areia dourada e do mar, dos pinhais e das lagoas, tudo em uma única 

viagem 

• Passeio pelo protegido Parque Natural das dunas de São Jacinto 

• Visite Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré e Óbidos 

• O peixe e marisco do Atlântico, pescados diariamente, o que lhes confere uma frescura 

imbatível 

• Porto, famoso pelo vinho do Porto e uma cidade classificada de Patrimônio Mundial. 

Votado Melhor Destino Europeu em 2012, 2014 e 2017 

• Cidades ricas em arquitetura romana, barroca e neoclássica 

• Lisboa, a capital da luz, tradicional e cosmopolita, ideal para fazer compras e para desfrutar 

de experiências gourmet únicas 

Dia a Dia 
 

Dia 1 | Domingo – Porto 
Traslado do aeroporto do Porto para o seu hotel no centro da cidade. Explore o coração do Porto, 
deixe-se encantar pela simpatia do acolhedor povo nortenho e depois de uma curta viagem mas 
intensa até à zona medieval da Ribeira, aproveite para relaxar numa esplanada junto ao rio, onde 
poderá também deliciar-se com um jantar de peixe ou marisco fresco. Classificado como Patrimônio 
Mundial, o Porto é uma jóia histórica com mais de 150 monumentos identificados. Veja a silhueta 
das famosas caves de Vinho do Porto na margem sul do rio Douro.  
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Dia 2 | Segunda-Feira (Etapa 1) – do Porto ao Furadouro 
 
Esta manhã, vai trocar a agitação da cidade pela paz e tranquilidade da costa atlântica. Terá uma 
inesquecível viagem ao longo da costa e através de um pinhal. O dia termina no Furadouro, uma 
cidade hospitaleira conhecida pelo seu excelente peixe. Desfrute da sua refeição! 
 

Características da etapa: 
 

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

Fácil 44.1 1 77 228 

 

Altimetria: 

 

 

 

 

 

Dia 3 | Terça-Feira (Etapa 2) – do Furadouro à Aveiro 
 
Nesta etapa, terá a oportunidade de visitar a pequena vila da Costa Nova, onde ficará deslumbrado 
com o pitoresco centro da cidade e as suas típicas casa coloridas. Percorra os canais da "Veneza 
Portuguesa" em um dos belos barcos Moliceiros e deixe-se seduzir pela pastelaria típica de Aveiro, 
uma delicia para todos os sentidos. Visite as salinas e sinta as propriedades do sal marinho penetrar-
lhe na pele, depois de colocar os pés nos pequenos reservatórios mágicos. O passeio de hoje em 
bicicleta será ao longo de 49 inebriantes quilômetros e através da Reserva Natural Protegida das 
dunas de São Jacinto. 
 
Características da etapa: 
 

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

Fácil 49 0 16 19 

 

Altimetria: 
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Dia 4 | Quarta-Feira (Etapa 3) – de Aveiro à Figueira da Foz 
 
Hoje o ponto de partida é a encantadora cidade de Aveiro. Ao chegar a Mira, observe o efeito 
dourado do sol a bater na areia, no mar e na vegetação, conferindo um brilho especial e 
contrastante à paisagem. A vila piscatória da Praia de Mira é paragem obrigatória, onde irá descobrir 
as típicas casas de madeira coloridas, conhecidas como "palheiros". Delicie-se com as fantásticas 
especialidades gastronómicas de peixe fresco que aqui pode encontrar. Passeie pela linda lagoa de 
Mira e aproveite a paisagem natural. Rodeado por dunas preservadas, a pitoresca e tranquila vila 
de Praia da Tocha tem uma enorme praia de areia dourada que se estende até perder de vista. 
Também conhecida por sua incrível praia de areia dourada, é a cidade da Figueira da Foz, um destino 
ideal para descansar e quem sabe sonhar. 
 
Características da etapa: 

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

Médio 75.4 

 

 

75.4 

 

75.4 

0 170 237 

 
 
Altimetria: 

 

 

 

Dia 5 | Quinta-Feira (Etapa 4) – de Figueira da Foz à São Pedro de Moel 
 
Nesta etapa espera-o a costa de prata portuguesa. Um espantoso passeio em bicicleta, que 
alternará entre praias e pinhais, passando pela ciclovia que é parte da Estrada Atlântica. São Pedro 
de Moel, é uma das praias mais bonitas da costa portuguesa, com uma excelente localização junto 
ao Pinhal de Leiria. Famosa pelo surf, esta é uma praia esplêndida, limitada a norte por rochas 
íngremes e a sul por um pequeno riacho. Explore a beleza do mar e aproveite para ver a prática da 
pesca em alto mar perto, junto ao farol. 
 

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

(m) Min Max 

Médio 75.4 
 
 

75.4 
 

75.4 

0 170 237 

 
 
Altimetria: 
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Dia 6 | Sexta-Feira (Etapa 5) - de São Pedro de Moel à Óbidos 
 
Hoje passará em Nazaré, a cidade piscatória mais famosa de Portugal. Nazaré é única em muitos 
aspetos. Tem uma atmosfera de tempos passados e tradições que continuam a prosperar 
transformando-a um lugar especial para visitar. Os barcos de madeira ainda usados para pescar são 
coloridos e estreitos, com proas curvadas e decoração evocativa de outros tempos. Uma tradição 
bastante singular é a das sete saias. Aqui, as mulheres ainda usam sete camadas de coloridas saias, 
bem como tamancos de madeira (sapatos tradicionais) e um lenço preto na cabeça. No miradouro, 
no topo do penhasco, poderá contemplar o vasto oceano Atlântico e a magnífica cidade da Nazaré, 
onde estendais de peixe seco ao sol surgem aleatoriamente. Óbidos é a última vila antes da grande 
capital cosmopolita. Uma encantadora cidade pequena e fortificada que parece ter saído de um 
filme medieval. Cuidadosamente preservada, os seus habitantes se orgulham de manter a imagem 
arquitetônica preservada: monumentos, estreitas ruas sinuosas e casas brancas com janelas e 
terraços cheios de flores.  
 
Características da etapa: 

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

Min Max 
Médio 57.4 0 133 411 

 

Altimetria: 

 

Dia 7 | Sábado – Lisboa 
 
De manhã será transferido de Óbidos para Lisboa. Deixe as bicicletas no hotel em Óbidos. 
Percorra a romântica Lisboa, que se estende até ao mar. Comece com dois monumentos históricos 
e imperdíveis: a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos. Ambos foram designados como 
Patrimônio Mundial, dado que eles representam a beleza do estilo manuelino, um movimento que 
se desenvolveu a partir das Descobertas Portuguesas. Visite Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, 
composto por um labirinto de ruas estreitas, becos sinuosos e íngremes passeios. O Bairro Alto é 
um pitoresco bairro da classe trabalhadora que data do século XVI e que tradicionalmente era 
conhecido como a zona boêmia da cidade, onde se reuniam artistas e escritores. O labirinto de ruas 
é tranquilo durante o dia, mas durante a noite transforma-se num vibrante corropio. Atrás das 
fachadas coloridas, existe uma variedade de restaurantes tradicionais e internacionais, casas de 
Fado lotadas e uma infinidade de bares e lojas alternativas que ficam abertas até altas horas da 
noite. 
 

Dia 8 | Domingo – Lisboa  
Traslado para o aeroporto de Lisboa. 
 

Fim do roteiro. 
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Preços e condições para PORTO À LISBOA: 
 

 

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

 

Período 

 

Acomodação DUPLA 

 

 

Acomodação INDIVIDUAL 

 

Baixa temporada: 
01 Mar a 30 Abr 
01 Oct to 30 Nov 

 
€1369 

 
€1789 

Alta temporada: 
01 Maio a 30 Set 
18 Abr a 22 Abr 

 
€1409 

 
€1899 

 

* Dia de início: Domingo 
Reservas com início em dia diferente da semana OU após as 15h00 de domingo, aplica-se ao preço um 
suplemento de €149 por pessoa. Suplemento do transfer para cliente individual (1 pessoa): Sob consulta. 
 

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 centro do Porto 

• Traslado do centro de Lisboa para aeroporto de Lisboa 

• Traslado de Óbidos a Lisboa 

• 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:  
• 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 

• Despesas com passeios e 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: 
 

Experiência “Vinho, Gastronomia e passeio dem barco típico”: €39 Euros por pessoa. 
Inclui: 
 

▪ Dia 1 – Visita a uma cave de Vinho de Porto e prova de vinho no dia de chegada, no 
Porto* 

▪ Dia 3 - 1 Passeio em barco Moliceiro, em Aveiro 

▪ Dia 3 – Pastelaria típica aveirense, incluindo 1 licor, biscoitos e 1 “ovo mole” 
*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: €179 por pessoa. Inclui:  
 

▪ Dia 1 – Jantar gourmet no Porto com 3 pratos & vinho – no Porto 

▪ Dia 7 – Jantar de Fado, 3 pratos & vinho acompanhado de espetáculo de música 
típica – em Lisboa 
 

 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) 

 

Traslados Extras: É considerado um traslado extra sempre que este não seja direto. O 
traslado inicial é do aeroporto do Porto para o centro do Porto e o traslado final é do centro 
de Lisboa para o aeroporto de Lisboa. Para outros locais, é aplicado um suplemento 
(consultar preços por email).  

 
Nota: todas as degustações e experiências vínicas acontecem 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 ou Lisboa, 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. 
 

Porto à Lisboa 
Traslado partilhado no Dia 4 
Hora: 15h00 - Localização: Em frente ao Hotel Maçarico 
Para: Hospedagem na Figueira da Foz 
 
Traslado partilhado no Dia 6 
Hora: 09h30 - Localização: Hospedagem em S. Pedro de Moel 
Para: Nazaré – início do roteiro 

 

Nossos Contatos 
 

Site: www.portugaldebike.com.br 

Instagram: @portugaldebike 

Tel: 11 9 7095 1969 

WhatsApp: 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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