Portugal Bike Tour
Região: Europa
Destino: Portugal
Duração: 6 dias e 5 noites
Nível da pedalada: moderado
Preço por pessoa a partir de: US$ 4,495 em
acomodação dupla
Suplemento Single: US$ 500

Região

A bucólica região centro-sul de Portugal.
Percorra paisagens pastorais verde e dourada intocadas no leste de Portugal. Passeie
pelos vinhedos Touriga, Aragonés ou Arinto e campos de árvores de cortiça.
Maravilhe-se com o mármore em Vila Viçosa e o castelo medieval de Estremoz. Viaje
através do tempo na visita a cidade de Évora, tombada pela UNESCO, e pernoite no
antigo convento do século XV que foi construído por um rei. Você nunca vai esquecer
a visita à casa palaciana de nossa amiga Isabel, para degustar de um jantar tradicional
e vinhos excepcionais. Experimente as delícias culinárias em grandes refeições
gourmet e explore os vinhos maravilhosos da região.
Alentejo, em Portugal, foi nomeado como um dos melhores
destinos de viagem no mundo em 2014 pela National
Geographic. Os lugares listados pela revista refletem o que
há de melhor no turismo mundial de hoje em termos de
autenticidade, riqueza cultural, sustentabilidade e qualidade.

Dia 1: Bem-vindo ao Alentejo, em Portugal!
Seus guias o encontrarão em Lisboa e o levarão para perto da fronteira com a
Espanha, na região de Alentejo. Você notará a diferença marcante – mas bem-vinda
– entre o campo e a agitada metrópole. Colinas em tons de verde e dourado,
salpicados por árvores de cortiça, plantações de oliveiras e rebanhos de carneiros
caracterizam a paisagem. Começaremos nossa aventura na cidade de Vila Viçosa, com
almoço antes de pedalarmos até a pitoresca cidadezinha de Juromenha.
Retornaremos então para o hotel, pedalando ou de van, como for de sua preferência.
Aproveite para relaxar e se refrescar no excelente SPA. À noite, um jantar delicioso
jantar no restaurante do hotel.
Refeições: Almoço e jantar
Destinos: Lisboa, Vila Viçosa, Juromenha
Distância pedalada: 22 km, com elevação de 199 m (Pedalada extra
opcional: 43 km)
Hospedagem: Alentejo Marmoris Hotel & Spa

Dia 2: Palácios de mármore e Rainhas Santas.
O café da manhã gourmet nos prepara para um passeio tranquilo passando por
pedreiras de mármores, oliveiras através das vilas de Borba até Estremoz. Aqui
veremos uma torra de vigília totalmente construída em mármore para proteção caso
a vizinha Espanha resolvesse atacar de surpresa. Depois do almoço leve em Estremoz,
voltaremos pedalando para Vila Viçosa, teremos tempo livre para relaxar ou explorar
a região antes de nos encontraremos novamente para um delicioso jantar,
praticamente um banquete real. Nos sentiremos como amigos da antiga família real
portuguesa visitando este palácio de meados do século 18.



Conhecida por: sinuosas colinas verdes,
charmosas cidades medievais, estradas
tranquilas ladeadas por árvores de cortiça e
plantações de oliveiras, e antigas estruturas
megalíticas.



Comer: carnes defumadas, queijo de leite de
ovelha, gaspacho, bacalhau, frutos do mar
frescos como lagostins e pastéis de nata.



Beber: os tradicionais vinhos tintos do Alentejo,
com seus sabores terrosos e herbáceos e as
versões mais modernas, de sabores frutados
intensos.

Destaques

Visita à Vila Viçosa e suas pedreiras de
mármore.


Hospedar-se e conhecer o Convento do
Espinheiro, um convento do século XV
convertido em hotel e Patrimônio Mundial da
UNESCO.



Visita à Évora, um lugar que é Patrimônio
Mundial da UNESCO, cheio de templos romanos
e igrejas, e onde fica a segunda universidade
mais antiga de Portugal.



Um convite particular para tomar vinhos e
jantar com os proprietários de um palácio real
de campo do século XVIII.



Desfrutar do SPA Caudalie e de uma refeição
listada no famoso Guia Michelin no Hotel e
Vinícola L'AND.

O que está incluído

Hospedagens deslumbrantes, luxuosas e de
nível internacional.


Seleção de bicicletas top de linha com bolsa de
guidão, garrafa de água e firma pé opcional.

DuVine Cycling + Adventures Co. Brasil – Auroraeco Viagens, representante oficial e exclusiva das viagens DuVine no Brasil.
Tel: (11) 3086-1731 | e-mail: duvine@auroraeco.com.br

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Borba, Estremoz, Bencatel, Vila Viçosa
Distância pedalada: 48 km, com elevação de 464 m
Hospedagem: Alentejo Marmoris Hotel & Spa

Dia 3: Ceramistas do passado, Cortiça e vinícolas
Passeie por fileiras de oliveiras e vinhas intocadas, contemplando a paisagem pastoral
cor ocre pontilhada com fazendas caiadas. Depois de um almoço leve na cidade de
Redondo, conhecida pela cerâmica, vamos parar para um drink em Nossa Senhora de
Machede. Finalmente, terminaremos o nosso passeio de um dia no Convento do
Espinheiro, nosso luxuoso hotel construído em torno de um convento do século XV.
Esta noite, desfrute de uma visita de cortesia nesta propriedade incrível e uma
degustação opcional de vinhos na adega do hotel. Em seguida, vamos jantar em um
dos nossos restaurantes favoritos em Évora, onde nossa amiga Lucia preparará para
nós uma suntuosa refeição portuguesa, acompanhada de vinhos boutique da região.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Alandroal, Redondo, Nossa Senhora de Machede, Évora
Distância pedalada: 54 km, com elevação de 488 m (Pedalada extra
opcional: 71 km, com elevação de 668 m)
Hospedagem: Convento do Espinheiro

Dia 4: Dólmens e Évora
Esta manhã atravessaremos ruas residenciais, passando por baixo de um aqueduto
do século XVI que uma vez forneceu água para Évora, antes de emergir para os
campos arredores. Opte por parar num monumento neolítico de 6.000 anos de idade,
o maior dólmen da Península Ibérica, antes de pedalar para o norte ao longo de ruas
calmas do Convento do Espinheiro. Após o almoço no hotel, vamos nos encontrar
para uma visita guiada a esta cidade Patrimônio Mundial da UNESCO. Caminhe por
ruas centenárias e praças do Templo Romano de Diana até a intrigante Capela dos
Ossos. Aproveite o jantar livre na cidade de Évora.
Refeições: Café da manhã e jantar
Destinos: Valverde, São Brissos, São Sebastião, Évora
Distância pedalada: 61 km, com elevação de 635 m
Hospedagem: Convento do Espinheiro



Briefing diário sobre as rotas, junto com seu
guia.



Mapa detalhado e planilha região.



Cafés da manhã diários, todos os almoços,
quatro jantares gourmet, coquetéis póspedaladas e snacks nutritivos.



Vinhos locais cuidadosamente selecionados
acompanhando cada deliciosa refeição.



Coquetel Après Velo todo dia.



Guias bilíngues experientes com vasto
conhecimento da região, que fazem de tudo
para atender às suas necessidades.



Carro de apoio que acompanha todo o passeio,
para que você possa aproveitar a viagem no seu
próprio ritmo.



Grupos que não excedem 14 participantes a
cada saída programada.



Degustações de vinhos e aulas de culinária,
conforme descrito no roteiro.



Todos os ingressos para locais históricos,
museus fascinantes e lindos parques naturais.



Todos os traslados, desde a chegada até a
partida.



Gorjetas para carregadores de bagagens e
serviços dos hotéis.



Cortesia DuVine: uma exclusiva camiseta de
ciclista e uma camiseta da DuVine.
OBS: roteiro sujeito à pequenas mudanças.

Hotéis
Dia 5: Arraiolos e suas Tapeçarias
O passeio de hoje nos levará para os campos pastorais, vinhas e carvalhos, onde os
únicos sons ambientes serão o cantar de pássaros e os sinos de rebanho de ovelhas.
Vamos chegar em Arraiolos, reverenciado por suas coloridas tapeçarias de lã feitas à
mão. Vamos relaxar no terraço de um restaurante típico antes de retornar para o
hotel em Évora, na van ou de bicicleta. Nosso jantar de despedida será no restaurante
do hotel Divinus, rodeado por colunas e arcos góticos.
Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Arraiolos, Évora
Distância da pedalada: 45 km, com elevação de 433 m (Pedalada extra
opcional: 66 km)
Hospedagem: Convento do Espinheiro

Alentejo Marmoris Hotel & Spa
www.alentejomarmoris.com
Convento do Espinheiro Hotel & Spa
www.conventodoespinheiro.com

OBS: hotéis sujeitos à alteração.

Dia 6: Adeus ao Alentejo
Relaxe nessa manhã tomando um merecido café da manhã gourmet antes de nosso
traslado para Lisboa, onde os guias se despedirão de você.
Refeições: Café da manhã
Destino: Lisboa
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