Ruta en bici Porto Lisboa
Un itinerari des de la bella ciutat de Porto fins a la capital, Lisboa, per la costa
atlàntica

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
235 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PORTO - (PORTUGAL) / LISBOA - (PORTUGAL)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
20/03/2022 - 27/11/2022
SORTIDES ELS DIUMENGES DEL 20 DE MARÇ AL 27 DE NOVEMBRE DEL 2022

Serveis

Inclosos

No inclosos

Allotjament a la categoria seleccionada.

Taxes turístiques.

Buffet esmorzar.

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

Reunió de benvinguda (en anglès).
Trasllat de l'equipatge d'hotel a hotel (1 peça d'equipatge per
persona).
Ruta planificada.
Documentació detallada de el viatge (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, telèfons d'importància).
Trasllat de l'aeroport de Porto a l'hotel i de l'hotel a l'aeroport
de Lisboa.
Servei d'atenció telefònica.
Tracks GPS a petició.
Bicicleta de lloguer i assegurança d'aquesta.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A PORTO
Trasllat a l'hotel. Aprofiti aquest primer dia per descobrir l'extraordinària ciutat pel seu compte.

DIA 2: PORTO - FURADOURO (45 KM APROX)
Al matí, atendrà la reunió de benvinguda i deixarà enrere el bullici de la ciutat per circular per la tranquil·la i silenciosa badia
de l'Atlàntic. Passarà un esplèndid dia de costa. El dia finalitza a Furadouro, un hospitalària ciutat coneguda per la seva
excel·lent cuina a base de peix. Gaudeixi del sopar!

DIA 3: FURADOURO - AVEIRO (40 KM APROX)
Avui vistarà la petita ciutat de Costa Nova, amb el seu pintoresc i colorit casc antic i els seus "moliceiros", barques de fusta
pintades a mà i utilitzades per recollir algues. A través dels canals de la "Venècia portuguesa" en un dels preciosos
moliceiros, creui la ciutat i quedi enamorat de l'olor i el sabor de les típiques pastes de Aveiro. Fins i tot pot prendre part en
un taller per aprendre a cuinar-les! El recorregut d'avui és un agradable passeig a través del Parc Natural Protegida de les
Dunes de Sao Paolo.

DIA 4: AVEIRO – FIGUEIRA DA FOZ (35 KM APROX)
Avui sortirà de la bonica ciutat de Aveiro en direcció a Figueira da Foz. Passegi tranquil·lament pel canal que li dóna a la
ciutat el nom de "la Venècia portuguesa" i més tard, gaudeixi de la natura amb un bell passeig per camps verds. Arribi a Mira
i observi l'efecte daurat del sol a la sorra, el mar, la vegetació i la brillantor dels colors. Asseguris de visitar el fantàstic poble
pesquer de Praia de Mira i descobrir les típiques cases acolorides de fusta que anomenen "Palheiros", així com de delectar-se
amb les fantàstiques especialitats gastronòmiques fetes amb peix fresc. Aprofiti i visiti la increïble platja de sorra daurada de
Figueira da Foz, lloc ideal per descansar i potser somiar.

DIA 5: FIGUEIRA DA FOZ – SÃO PEDRO DE MOEL (65 KM APROX)
Durant l'etapa d'avui coneixerà la costa platejada de Portugal, pedalant entre llargues platges i una extensa pineda que va
ser plantat al segle XV. Passegi pel immens bosc i gaudeixi dels molts tipus de flors silvestre. Podrà aturar-se en Praia da
Tocha per admirar els "Palheiros" que fan d'aquest un lloc únic. Visiteu Són Pedro de Moel, una de les platges més belles de la
costa portuguesa. Famosa pel surf, aquesta és una platja esplèndida limitada al nord per roques i al sud per un petit rierol.

DIA 6: SÃO PEDRO DE MOEL – OBIDOS (50 KM APROX)
Avui serà traslladat a Nazaré. Única en molts sentits, amb la seva atmosfera ens transporta a temps passats gràcies a les
seves tradicions que continuen prosperant i el converteixen en un lloc especial per visitar. Els vaixells de pesca de fusta
colorits que encara s'utilitzen avui en dia evoquen als primers pescadors de la zona. Una altra tradició bastant única és la de
les set faldilles. Les pescadores encara fan servir set capes acolorides de faldilles, així com esclops de fusta i un mocador
predominantment negre. Recomanem visitar el mirador de la ciutat per contemplar una magnífica vista de Nazaré i l'oceà.
Óbidos serà el seu destí final del dia: una encantadora ciutat petita i fortificada que recorda a un set de pel·lícula medieval.
S'ha conservat amb cura i els seus habitants s'enorgulleixen de mantenir la imatge arquitectònica d'antany, amb els seus
monuments, els seus carrers estrets i les seves cases emblanquinades amb finestres i terrasses plenes de flors.

DIA 7: OBIDOS - LISBOA
Després de fer el check-out a Óbidos, deixarà les seves bicicletes a l'hotel i serà traslladat a Lisboa. Disposarà de temps lliure
per explorar Lisboa, una ciutat romàntica oberta a la mar. Comenceu amb dos monuments històrics, la Torre de Belém i el
monestir dels Jerònims. Tots dos han estat designats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. També li recomanem visitar
Alfama, el barri més antic de Lisboa. El pintoresc veïnat està compost per un laberint de carrers estrets, carrerons sinuosos i
costeruts escales. Visita Bairro Alto, un pintoresc barri de la classe treballadora que data de el segle XVI i que tradicionalment
ha estat el refugi bohemi d'artistes i escriptors de la ciutat. Els seus carrers són tranquils durant el dia, però es transforma a
la nit en un vibrant barri de vida nocturna. Darrere de façanes acolorides i plenes de grafits, hi ha una varietat de restaurants
tradicionals i internacionals, cases de fado plenes i una multitud de bars i botigues alternatives que romanen obertes fins a
altes hores de la nit.

DIA 8: LISBOA
Després d'esmorzar, trasllat a l'aeroport de Lisboa. Possibilitat d'ampliar la seva estada.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA CATEGORIA CHARME CATEGORIA A
Hab. doble

1.266 €

999 €

Supl.Individual

410 €

310 €

Supl. bicicleta elèctrica 95 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Cat. A: hotels de 3 *** i 4 ****
Cat. Charme: hotels rurals típics de 4 ****

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

