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Mais do que um simples roteiro de bicicleta… 

…esta é uma viagem ao interior de nós. 
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O Vale do Douro é uma obra-prima da natureza e do esforço humano. 

Um vale mágico e encantador com paisagens de cortar a respiração, cultura, vinhas 

sobre o rio, pontes romanas, Palácios e Solares, Adegas, Igrejas e gastronomia rica.  

Roteiro BTT – Pedalar no Vale do Douro 

Mais do que um simples roteiro de bicicleta, esta é uma viagem ao interior de nós. 

Pontos Altos desta Viagem:  

− O Cruzeiro no Rio Douro; 

− A Visita ao Museu do Vinho; 

− Provas e Visitas às Caves do Vinho do Porto; 

− A Gastronomia típica do Douro. 

Aqui se produz o nosso Vinho do Porto, e também os vinhos do Douro, que a cada 

ano que passa vão somando os prémios internacionais. 
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1º dia – Origem/Lisboa 

Chegada ao aeroporto de Lisboa.  

Receção pelo nosso guia e transfer ao Hotel SANA. 

Resto do dia Livre (guia à disposição). 

Briefing com a nossa equipa. 

Jantar de Boas Vindas em restaurante típico.  

2º dia – Lisboa/Porto 

Manhã dedicada à visita das zonas mais emblemáticas de Lisboa:  

Belém – Patrimonio Cultural e Baixa Pombalina  (visita feita em Tuk Tuk) 

Após o almoço, saída para a cidade do Porto. 

Jantar na Ribeira e acomodação no Hotel HF Tuela.  

3º dia – Porto/Peso da Régua - Cruzeiro  

Manhã a bordo de um magnífico barco, com almoço incluído (saída do Porto às 

8h00). Chegada a Peso da Régua às 15h00. Início da aventura em bicicleta pelo Vale.  

Ao final da tarde, visita ao Museu do Vinho. Acomodação no Hotel Quinta do Vallado 

ou Hotel Lamego. Jantar em restaurante típico.  
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4º dia – BIKE – Régua/Folgosa/Armamar/Régua  

Segunda etapa do percurso de bicicleta por entre os vinhedos e os socalcos rochosos, 

sempre com paisagens sobre o rio. 

A meio da tarde, retorno ao Hotel. Jantar em restaurante típico. 

5º dia – Régua /Mirandela / Murça  

Na nossa Van, deslocação da Régua até Mirandela, e aí inicia-se esta bela etapa do per-

curso, passando por pequenas aldeias e subindo os Montes, até à Aldeia de Franco. 

Pela tarde, descida até Murça (deslocação a Vila Real). Jantar e acomodação no Hotel 

Rural Quinta do Paço. 
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6º dia – Murça / Vidago  

A visita à Aldeia de Tresminas será um dos pontos altos do dia. Local onde outrora os 

Romanos exploraram minas de ouro. Vidago é uma importante zona termal. 

Jantar e acomodação no Hotel Rural Casas Novas ou similar  

7º dia – Vidago / Ericeira  

Ligação em Van de Vidago à Ericeira, passando com breve 

visita ao Castelo de Óbidos, uma das Sete Maravilhas de 

Portugal. Chegada à Ericeira ao fim da tarde.  

Fim  

Para extensão da estadia em Lisboa, consulte-nos. 

8º dia – Ericeira / Lisboa - Aeroporto  
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Preços por participante em quarto duplo. 

Suplemento quarto individual. 

 

Package inclui: 

Transporte em Van de 9 lugares com guia / chauffeur. durante toda a viagem -  

EStadia nos hoteis referidos - 7 diárias com café da manhã. 7 Jantares  

Guia em bicicleta durante as 7 etapas 

Carro de apoio para bagagens e reboque para as bicicletas.   


