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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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Costa Atlântica 
Ao longo de praias de areia dourada, 

cidades históricas e vilas de pescadores 
 

Detalhes desse Tour 
Destino: Portugal e Espanha 
Região: Norte de Portugal e Galiza 
Duração: 8 dias / 7 noites (6 etapas em bicicleta) 
Níveis de dificuldade: Fácil* 
Época recomendada: Março a Novembro 
Bicicletas disponíveis para este tour: Híbrida e e-bike 
 
 
* Informação detalhada no final 
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Sobre este roteiro 
 
O roteiro da Costa Atlântica, envolto na mais admirável e fresca atmosfera com o cheiro da maresia, 

é um estímulo para o corpo e para a mente. À medida que vai pedalando em direção sul, deixando 

para trás a região costeira da Galiza (Espanha), a beleza dos vários cenários, em constante mudança, 

vai impressioná-lo.  

Deguste os melhores pratos de frutos do mar da Galiza e de Portugal. Ao longo de alguns 

quilômetros terá a oportunidade de compartilhar o caminho com os peregrinos que percorrem o 

conhecido Caminho de Santiago. Aproveite para conhecer os simpáticos pescadores e as suas 

esposas, que o irão receber de braços abertos e partilhar as suas experiências de vida e costumes. 

Veja-os trabalhar no mercado de peixe, onde poderá passear e maravilhar-se com o peixe mais 

fresco, acabado de sair do mar.  

Visite a cidade do Porto, uma das mais belas da Europa, classificada como Patrimônio Mundial da 

UNESCO. Aprenda tudo sobre Vinho do Porto e a sua dimensão culinária. Percorra as belas salinas, 

dance sobre elas e traga na pele os melhores cristais de sal. Prove, cheire, explore e relaxe sob o 

quente sol português à medida que vai pedalando ao longo desta bela costa. Aproveite, sobretudo, 

para sonhar, depois de um maravilhoso passeio de bicicleta. 
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Destaques 
• Dois países - Portugal e Espanha - numa só viagem 

• Um percurso de lazer ao longo do Norte de Portugal e Galiza (Espanha) 

• Hospedagem à beira-mar 

• Desfrute de praias de areia dourada, do mar, do campo, das florestas e das lagoas 

• Passeio pelo Parque Natural das Dunas de São Jacinto 

• Aldeias piscatórias perdidas no tempo, onde poderá observar a arte secular da pesca 

• Captura diária, no Atlântico, de peixe, moluscos e crustáceos de sabor imbatível 

• Porto, famoso pelo Vinho do Porto e Patrimônio Mundial. Eleito o Melhor Destino Europeu 

em 2012, 2014 e 2017. 

• Cidades ricas em arquitetura românica, barroca e neoclássica 

• Salinas tradicionais à beira-mar  

Dia-a-dia 
 

Dia 1 | Segunda-Feira – de Porto para Baiona 
Após a sua aterrissagem no aeroporto do Porto (Portugal), terá traslado para Baiona (na Galiza, 
Espanha), uma histórica cidade portuária encantadora e animada, onde degustar um prato de peixe 
fresco é obrigatório. Não se esqueça de visitar o Forte de Monterreal, famoso pela Torre do Príncipe. 

 

Dia 2 | Terça-Feira (Etapa 1) – De Baiona para Caminha 
Nesta primeira etapa do dia irá pedalar na Espanha, num percurso plano e mágico ao longo da costa, 
pelo sopé da Serra de la Grova e ligeiramente mais a sul da Serra de Argalo. Poderá entrar em 
Portugal de ferry, atravessando o rio Minho, na cidade de Caminha, ou um pouco mais acima, 
atravessando a ponte de Vila Nova de Cerveira. Em Caminha maravilhe-se com as casas senhoriais 
que dão cor à cidade e cuja história data de tempos pré-romanos. A sua etapa de 40 quilômetros 
termina aqui. Uma degustação de vinhos cuidadosamente selecionados e um delicioso jantar 
(opcional) esperam por você. 
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Características da etapa:  
Nível de dificuldade Distância (Km) Altitude (m) Altitude acumulada 

(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Fácil 40 0 65 160 100% 0% 

Médio 59.4 0 65 180 100% 0% 

 

Altimetria (nível fácil): 

 

Dia 3 | Quarta-Feira (Etapa 2) – De Caminha para Viana do Castelo 
Pedale em direção a sul, em excelentes ciclovias asfaltadas ao longo da costa até chegar a Viana do 
Castelo, onde irá passar a noite. Viana do Castelo, situada no estuário do rio Lima, é uma cidade 
movimentada, com uma população estudantil ativa e uma vida noturna atrativa. Remonta aos 
tempos romanos e a impressionante história de Viana inclui a dos comerciantes, que provisionaram 
os navios que participaram nos Descobrimentos Portugueses durante o século XVI, e que mais tarde 
construíram os navios que navegaram à Terra Nova em busca do bacalhau. Foram eles que 
construíram as inúmeras casas senhoriais e palácios, cuja beleza arquitetônica é um marco da 
cidade. 
 
Características da etapa: 

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

(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Fácil 29.3 0 76 160 100% 0% 

Médio 48.9 0 106 195 

 

100% 0% 

 

Altimetria (Nivel fácil): 

 

Dia 4 | Quinta-Feira (Etapa 3) – De Viana do Castelo para Vila do Conde 
A terceira etapa oferece, novamente, um agradável passeio de 50 quilômetros em direção a sul, 
num percurso através de vinhedos e de toda a paisagem da Área Protegida do Litoral de Esposende, 
uma reserva natural de flora e de vida selvagem. Puxe conversa com os pescadores e com as suas 
esposas, que são pessoas calorosas e tem sempre uma palavra amiga para cada transeunte. O centro 
da cidade é dominado por mansões elegantes e pequenas casas senhoriais. A importância do porto 
de Vila de Conde não é apenas evidente no mar, como irá facilmente descobrir após desfrutar de 
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um maravilhoso jantar de sardinhas assadas ou de outros peixes frescos, na cidade. Em seguida, 
relaxe com um passeio à beira-mar, antes de ir para a cama, refrescado pela brisa do mar. 
 
Características da etapa: 

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

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Fácil 50 0 73 128 90% 10% 

Médio 51 0 80 209 

 

75% 25% 

 

Altimetria (Nivel fácil): 

 

Dia 5 | Sexta-Feira (Etapa 4) – De Vila do Conde para o Porto 
Na etapa 4 das suas férias em bicicleta, seguirá para o Porto numa curta viagem de cerca de 34 
quilômetros. Começando no Atlântico, irá seguir as ciclovias até chegar ao rio Douro para pedalar 
numa das mais belas cidades da Europa: Porto, cidade Património Mundial, uma jóia histórica com 
mais de 150 monumentos listados. Terá o privilégio de passar a famosa ponte de ferro – D. Luiz I, 
em bicicleta e de ver as monumentais Caves de Vinho do Porto, enquanto sobe a margem sul do rio 
Douro. Uma paragem essencial é a Casa da Música, projetada por Rem Koolhaas, arquiteto 
holandês. A única parte difícil do seu dia será escolher onde jantar nesta noite: o Porto é famoso 
pelo vinho e pela diversidade e qualidade da sua cozinha. 
 
Características da etapa: 

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

(m) 

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Fácil 34.3 0 50 115 90% 10% 

Médio 47.9 0 77 144 75% 25% 

 

Altimetria (Nivel fácil): 
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Dia 6 | Sábado (Etapa 5) – Do Porto para Furadouro 
Nesta manhã irá trocar a agitação da cidade pela paz e tranquilidade da costa atlântica. Mais uma 
vez, terá um agradável passeio ao longo da linha do mar, passando, a certa altura, um bosque 
constituído por belos pinheiros. O dia termina no Furadouro, uma vila hospitaleira, conhecida pela 
sua excelência na confeção de pratos de peixe. Aproveite bem a sua refeição! 
 

Características da etapa: 
 

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

Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Fácil 42 0 31 50 80% 20% 

Médio 52 0 48 60 70% 30% 

 

Altimetria (Nivel Fácil): 

 

Dia 7 | Domingo (Etapa 6) – De Furadouro para Mira 
Nesta última etapa, poderá visitar a cidade de Aveiro, na opção de percurso mais longa, conhecida 
pelo seu pitoresco centro da cidade; se tiver tempo, aproveite para dar um passeio nos Moliceiros, 
os barcos de madeira coloridos usados para a recolha de algas do fundo do mar. Visite também as 
salinas e desfrute das propriedades do sal marinho na pele, depois de ter experimentado colocar os 
pés nos pequenos reservatórios. O sétimo dia do seu roteiro corresponde a um belo passeio de 
cerca de 55 quilômetros, incluindo o percurso através do Parque Natural das Dunas de São Jacinto. 
Mira, onde irá dormir esta noite e talvez sonhar, é uma pequena vila de pescadores. Certamente 
que as coloridas casas listradas o inspirarão. Visite algumas das pequenas lojas também; quem sabe, 
não acaba a comprar um bom tapete por um preço acessível. 
 

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

(m) 
Percurso 

Min Max Pavimento Trilha 

Fácil 55.3 0 13 23 100% 0% 

Médio 64.7 0 19 48 80% 20% 

Altimetria (Nivel fácil): 
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Dia 8 | Segunda Feira – Mira para Porto 
 

Traslado para o aeroporto do Porto. Fim do programa. 

 

Preços e Condições para COSTA ATLÂNTICA: 
 

 

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 de Abr 
01 Oct a 30 de Nov 

 
€1179 

 
€1569 

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

 
€1349 

 
€1779 

 

Dia de início: Segunda-Feira 
 
Reservas com início em dia diferente da semana OU após as 15h00 da segunda, aplica-se ao preço um 
suplemento de €119 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 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.  
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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 

 

Opcionais:  
 

Experiências vínicas com 2 visitas e degustações: €29 por pessoa. Inclui: 

 

▪ Dia 1 - 1 degustação vínica local, em Baiona 

▪ Dia 5 - 1 visita a uma adega histórica de Vinho do Porto, com degustação, no Porto 

 

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

 

▪ Dia 1 - Jantar num restaurante típico, com menu de 3 pratos & vinho, em Baiona 

▪ Dia 5 – Jantar gourmet no Porto com menu de 3 pratos & vinho 

 

Piquenique individual: €149 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) 

 

Transfer extra de/para Porto de/para Aeroporto: €59 carro para até 3 pessoas 
O traslado inicial é do aeroporto do Porto para Baiona e o traslado final é de Mira até o aeroporto do 

Porto ou o centro da cidade do Porto. O valor também é válido para translados Do Porto para o 

aeroporto. 

 

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, 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 



 

13 
 

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. 
 

Costa Atlântica 
 
Traslado partilhado no início do roteiro. 
Hora:  15h00  - Localização: Aeroporto do Porto 
Para:  Baiona  –  início do roteiro 
 
Traslado partilhado no final do roteiro. 
Hora: 09h00 ou conforme o primeiro voo de partida     - Localização: hospedagem em Mira 
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 

 
 

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/

	Experiências inovadoras em bicicleta:
	Sobre nós
	Portugal como destino para cicloturismo; vamos mostrar-lhe o melhor de Portugal:
	Costa Atlântica
	Ao longo de praias de areia dourada,
	cidades históricas e vilas de pescadores
	Detalhes desse Tour

	Sobre este roteiro
	Destaques
	Dia-a-dia
	Dia 1 | Segunda-Feira – de Porto para Baiona
	Dia 2 | Terça-Feira (Etapa 1) – De Baiona para Caminha
	Dia 3 | Quarta-Feira (Etapa 2) – De Caminha para Viana do Castelo
	Dia 4 | Quinta-Feira (Etapa 3) – De Viana do Castelo para Vila do Conde
	Dia 5 | Sexta-Feira (Etapa 4) – De Vila do Conde para o Porto
	Dia 6 | Sábado (Etapa 5) – Do Porto para Furadouro
	Dia 7 | Domingo (Etapa 6) – De Furadouro para Mira
	Dia 8 | Segunda Feira – Mira para Porto
	Preços e Condições para COSTA ATLÂNTICA:
	Dia de início: Segunda-Feira
	Incluído no preço:
	Não incluído no preço:
	Opcionais:
	As nossas bicicletas
	Equipamento
	Equipamento para criança (opcional)
	Opções de roteiro em bicicleta
	Autoguiado, com guia e apoiado por van
	Hospedagem
	Traslados
	Bagagem
	Gastronomia e Vinhos
	Luxo e gourmet
	Níveis de dificuldade
	Informação importante – traslados partilhados
	Costa Atlântica
	Nossos Contatos


