Programa Bicicletas
Algarve
Destaques:
- Fantásticas paisagens da serra e costa Algarvias;
- Praias de perder de vista, com água quente e
areia fina;
- Subida do Rio Guadiana (fronteira com Espanha);
- Visita às seculares cidades de Tavira e Castro
Marim, São Brás de Alportel e Vila Real de Santo
António:
- Parque Natural da Ria Formosa;
- Salinas (e a arte da exploração do sal marinho);
- Linha de defesa marítima quinhentista.

Preços por pessoa
Jan-Mar
Nov – 30 Dez

Abr – Mai
16 Set-Out

Jun-15 Jul
31 Ago-15 Set

16 Jul – 30 Ago

Twin / Estudio

€ 308,00

€ 392,00

€ 434,00

€ 551,00

Single

€ 383,00

€ 534,00

€ 609,00

€ 854,00

T1 max – 2 Pess.

€ 343,00

€ 467,00

€ 546,00

€ 737,00

T1 max - 3/4 Pess.

€ 308,00

€ 392,00

€ 434,00

€ 551,00

Temperaturas médias mensais:
15ºc
16ºc
17ºc
20ºc
24ºc
25ºc
Janeiro Fevereiro
Março Abril
Maio
Junho
_________________________________________________________
29ºc
Julho

29ºc
Agosto

27ºc
Setembro

24ºc
Outubro

19ºc
Novembro

16ºc
Dezembro

Estes serão inesquecíveis passeios de bicicleta entre os vales da Serra Algarvia e o Parque Natural da Ria Formosa, entre vestígios de
ancestrais civilizações e praias selvagens. Com a vantagem de poder fazê-lo durante todo o ano, devido ao clima ameno da região.
Por riachos e vales, sentindo o frutado cheiro de coloridos pomares que nos ladeiam até ao mar, por ecovias e estradas rurais pouco
movimentadas, aconchegadas em árvores centenárias terá a oportunidade de conhecer de perto o Algarve rural e as suas gentes; castelos;
muralhas; fortificações; locais cheios de história que há 500 anos nos levaram até África, América e Ásia.
Acompanhando serpenteantes margens de rios e praias paradisíacas, visitará várias cidades; São Brás de Alportel é uma pequena cidade
serrana, conhecida pela cortiça e pelo seu artesanato. Uma das cidades mais antigas e importantes do Algarve é Tavira, conhecida pelo seu
milenar Castelo, pelas distintas dezenas de Igrejas e conventos que nela podemos encontrar e ainda a ancestral ligação das suas gentes ao
mar; Castro Marim e Vila Real de Santo António, duas pequenas cidades fronteiriças, ligadas à arte da pesca e à indústria da conserva de
peixe, mas também ao contrabando entre Portugal e Espanha desde os tempos mais recônditos. As paisagens serão de cortar a
respiração! A gastronomia da região é um dos pontos fortes a ter em conta, não será por acaso que somos conhecidos por ter o melhor
peixe do mundo! No entanto, o marisco, o vinho, os licores e a doçaria conventual também serão excelentes opções. Tudo isto por preços
muito convidativos.
Ficando instalado nos Aldeamentos Pedras*** inseridos na área do Parque Natural da Ria Formosa, onde para além de todas as
mordomias necessárias para noites bem dormidas estará constantemente envolvido pela tranquilidade dos sons e aromas da natureza.
Sendo este um espaço fechado, as suas crianças poderão andar livremente pelo aldeamento em segurança. Combinando trajetos
acessíveis a qualquer um, com os ares calmos e puros desta região, mais os locais paradisíacos, a oferta cultural e uma gastronomia que
maravilha qualquer chefe de cozinha, estarão certamente reunidas todas as condições para umas inesquecíveis férias em família.

Programa
Dia:
1- Chegada a Pedras d’el Rei;
2 - Passeio das Ribeiras; 24km em redor de Tavira, passando
por várias ribeiras, vales e pomares. O ponto Alto deste passeio
será a chegada a Tavira;
3 - Passeio da Praia do Barril; 27km em pleno Parque Natural
da Ria Formosa, visita à inconfundível Praia do Barril, onde se
poderá refrescar;
4 - Passeio da Cortiça; 57km em plena serra Algarvia, conhecerá
o Algarve interior. Visita à capital algarvia da cortiça, São Brás
de Alportel;
5 - Passeio Salgado; 25km em pleno Parque Natural da Ria
Formosa, visitando e explorando a extensa área de salinas onde
a abunda vida selvagem.
6 - Passeio das Descobertas; 60km quase sempre pela Ecovia,
junto à costa e em direção à fronteira, passará por antigos
postos defensivos da costa, Cacela Velha, Vila Real de Santo
António e Castro Marim serão os pontos altos do passeio. Caso
não queira fazer o caminho de regresso, pode facilmente
apanhar o comboio, a bicicleta não paga o bilhete de Comboio.
7 - Passeio do Vale; 24km, será um passei descontraído
passando por zonas rurais, pomares, vales e ribeiros.
8 - Regresso
Inclui: 7 noites de alojamento com pequeno-almoço, 6 dias de
aluguer de bicicleta, road book com 6 percursos, seguros de
responsabilidade civil e de acidentes pessoais, transporte
gratuito da bicicleta nos comboios regionais.
Suplementos não incluídos: transferes – aeroporto / hotel /
aeroporto, jantares, pack lanches, capacete, pedais de encaixe,
ciclo-computador, GPS, guia acompanhante, serviço de
assistência ao longo dos percursos.
Informações:
Os circuitos serão em ecovias e estradas de alcatrão ou em terra batida pouco movimentadas, tendencialmente planas. De todos os
circuitos apenas o Circuito da Cortiça (São Brás de Alportel) é que será mais exigente fisicamente. As distancias variam entre:
24km/60km. O Clima: As temperaturas geralmente amenas e quentes no verão. A precipitação é pouco frequente, embora os
níveis de humidade são geralmente elevados.
Como chegar:
Avião: Aeroporto de Faro (40km)
Comboio: Faro- Luz de Tavira/Conceição (+/-4€);
Podemos ainda entregar-lhe a bicicleta no aeroporto de Faro ou estação de comboios de Faro, caso queira ir para o alojamento a
pedalar
Reserve as suas férias connosco: Tel +351 281 380030 / p.marques@pedrasdelrei.com
www.pedrasdarainha.com / www.pedrasdelrei.com

