The Mythic N2 road - Um desafio único
Saídas: 20 e 26 de Maio 2018
Dia 1 - Chegada - Chegada ao aeroporto de Lisboa e transfer para o Hotel Casino de Chaves. Os
transfer terão lugar pelas 10h00. A nossa equipe fará um briefing do tour antes de um
delicioso jantar em seu hotel. *Se pretende chegar a um aeroporto diferente ou em outro
horário, por favor nos contate para uma cotação e para organizarmos seu transfer
Acomodação no Hotel Casino de Chaves;
Dia 2 - Douro Vinhateiro - A 1ª etapa do Ride Across Portugal parte de Chaves, cidade
localizada bem perto da fronteira com Espanha e onde se situa o km 0 da Estrada N2. A 1ª
parte da etapa é percorrida num traçado de altos e baixos mas sem grandes dificuldades,
cruzando a paisagem transmontana até encontrar a cidade e Vila Real. Os quilômetros que se
seguem são feitos em plena paisagem do Alto Duro vinhateiro, primeiro na grande descida que
culmina com o cruzamento do Rio Douro em Peso da Régua para depois subir rumo a Lamego,
cidade que acolhe a passagem dos ciclistas antes de continuarem em subida contínua até ao
alto do Mézio, a cerca de 1.000 m de altitude, já em plena Serra de Montemuro. A descida até
Castro Daire antecede os quilômetros finais novamente em sobe e desce até Viseu, cidade que
acolhe o final desta primeira e exigente etapa. Acomodação no Montebelo Hotels & Resorts
Etapa: 179km.
Dia 3 - Rio Mondego Viseu - verá a partida dos atletas para o segundo dia deste desafio onde
percorrerão alguns quilômetros junto às margens do Rio Mondego. A subida que marca a saída
do Vale do Mondego rumo a Poiares e a longa subida que sai de Góis para ultrapassar a Serra
da Lousã são as principais dificuldades do dia, antes da chegada a Pedrogão Grande, onde os
“guerreiros” repousarão junto ao grande lago da albufeira do Cabril. Acomodação no Hotel da
Montanha Etapa: 164km;
Dia 4 - Etapa fácil - Esta será em teoria a etapa mais fácil do desafio do 1º Ride Across
Portugal. Depois de acompanharem o Rio Zêzere durante os primeiros quilômetros os
participantes sairão do cenário mais montanhoso do norte e centro de Portugal para entrarem
na paisagem mais plana do Ribatejo e Alentejo. A cidade de Abrantes e sobretudo a passagem
do Rio Tejo marcam esta grande mudança no cenário que envolve a Estrada N2. Os últimos
quilômetros são então feitos a rolar até à Barragem de Montargil onde os atletas poderão
aproveitar o cenário idílico deste grande lago e mais horas de descanso proporcionadas por
uma etapa à partida mais curta e rápida para recuperar para as duas etapas que se seguem.
Acomodação no Hotel Lago Montargil Villas Etapa: 108km;
Dia 5 - Paisagem alentejana - O Alentejo profundo, com as suas paisagens únicas serão a
marca desta etapa. O perfil aparentemente plano desta etapa é no entanto contrariado ao
longo dos quilômetros percorridos neste dia em que os participantes testemunharão na
primeira pessoa o falso mito de que o Alentejo é plano. Um constante sobe e desce, sempre
enquadrado pelas searas que pintam os horizontes a perder de vista levam os participantes até

Ervidel. Neste ponto a etapa termina o seu trajecto na N2 para fazer uma pequena ligação de
14 km até a unidade de alojamento que acolherá todos os participantes e o Staff da prova.
Acomodação no Vila Galé Campo Etapa: 163km;
Dia 6 - Pelo Algarve A última etapa começa com a ligação que levará os participantes a
retomar a N2 em Ervidel. Continua a ser a paisagem Alentejana e o branco dos casarios a
marcar as passagens em locais emblemáticos da N2 como Castro Verde e Odivelas. Almodôvar
marca a entrada no Algarve e a mudança de cenário. A montanha volta a desafiar os
participantes para a última grande dificuldade do Ride Across Portugal e da N2. A Serra do
Caldeirão é vencida na subida que termina no Barranco do Velho, que antecede a descida para
S. Brás de Alportel e a ligação final a Faro, cidade que marca o término da Estrada Nacional 2,
como o comprova o marco do km 738 posicionado no centro da cidade. No entanto a
emblemática placa indicando a direcção de Chaves com a indicação dos 738,5 km igualmente
localizada no meio da cidade diz-nos que Faro pode também ser o começo para desfrutar
desta estrada mítica. O Rio Formoso, que banha a capital do Algarve trazendo até Faro as
águas e a maresia do oceano Atlântico será o enquadramento para a festa da chegada dos
participantes deste primeiro grande desafio por etapas pela mais longa e mítica estrada de
Portugal. Acomodação no Hotel Faro Etapa: 148km;
Dia 7 – Partida - Após o café da manhã, é tempo de se despedir do Algarve. Faremos um
transfer para o aeroporto de Faro, pelas 10h00. *Se pretende partir de um aeroporto diferente
ou em outro horário, por favor nos contate para uma cotação e para organizarmos seu
transfer.

Preços por pessoa ( base 2 pessoas):
TOUR GUIADO: Eur$ 2.090,00 – À VISTA OU
Eur$ 2.471,00 – 30% ENTRADA E SALDO EM 06X CARTÃO OU 9 X NO CHEQUE.
TOUR AUTO GUIADO: Eur$ 1.650,00 - À VISTA OU
Eur$ 1.951,00 – 30% ENTRADA E SALDO EM 06X CARTÃO OU 9 X NO
CHEQUE

*** Passagens aéreas sob consulta ***

O que está Incluso no Auto-Guiado: 06 Cafés da manhã. 06 Noites em Hotel - acomodação
em quarto duplo. Bicicleta e capacete. Mini bomba e bolsinha de selim, Kit de reparação
rápida (câmara de ar extra e ferramenta multi uso) GPS com rota e pontos de interesse, Spot
Me localizador. Celular para emergências. Manutenção e assistência mecânica durante o Bike
Tour Mochila, garrafinha de água, camiseta de ciclismo polo casual e etiquetas de identificação
de malas personalizadas com a marca Bike Tours Portugal. Seguro de acidentes pessoais
durante o Bike Tour. Serviço de Conciergerie para reservas em SPA ou outros. Serviço de
transporte dentro do perímetro de até 10 km estão inclusos. (Jantares fora do hotel, visitações
não previstas no programa, recolha de objetos a mais de 10 Km, estarão sujeitas a contratação
adicional.) Transfer de chegada a Portugal (Aeroporto Lisboa – 1ºHotel): saída fixa programada
às 15h. Transfer de saída de Portugal (Último Hotel – Aeroporto Lisboa): saída fixa programada
às 10h Transfers fora dos horários previstos, estão sujeitos a contratação adicional. Van 24h/7
para transporte de malas (hotel-a-hotel e apoio técnico – durante as etapas de Bike, a van
encontra-se a uma distância não superior a 15 min, para qualquer eventualidade. (Apoio
técnico, SOS, desistências). VAN para acompanhamento dedicado ao longo de cada etapa, por
favor solicitar informações adicionais.
O que não está Incluído no Auto-Guiado: Almoços, Jantares, Equipamento extra ou não
especificado em itens incluídos. Bermuda de ciclismo e sapatilha. Bilhetes aéreos. Serviço de
transporte além dos 10km para atividades adicionais às previstas no programa, estarão
sujeitas a contratação adicional, solicite mais informação para detalhes. Gratificações. Mini-bar
e qualquer consumo de alimentos e bebidas realizado fora do âmbito do programa. Consumos
de SPA.

Equipamento:

Bicicleta Speed (upgrade carbono disponível) Marca : Scott
Modelo : Speedster 40
Quadro : Aluminium
Suspensão : Scott Carbon
Pedaleiro : Shimano Sora (50 /34 T)
Desviador : Shimano Sora
Manípulos : Shimano Sora
Travões : Tektro
Selim : Syncros
Pedais : Clipless Pedals (Shimano SPD-SL or Look Compatible)
Pneus : 700C x 23
Tamanho do quadro : XS / S / M / L / XL
Acessórios disponíveis : GPS
Clipless Pedals
Saddle Bag
Detalhes
Tipo
Difícil
Distância/dia
107 153 179
Mínimo Médio
Distância total (km)
762
Altimetria geral do tour D+9820
Duração: 05 dias bicicleta + 02 dias transfers - Tipo bicicleta: Bicicleta de Estrada

