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É com muita empolgação que anunciamos a nossa primeira viagem 

internacional após um longo período viajando pelo Brasil. A ilha da Madeira 

em Portugal nos espera. São paisagens montanhosas que encontraremos pela 

Ilha da Madeira, em um dos lugares mais incríveis para se pedalar de toda a 

Europa. Muita gente fica impressionado com as ladeiras, mas nossos roteiros 

são especiais e não desafiam as abruptas altimetrias que são muito comuns 

nessa ilha. Além disso, bicicletas especiais com sistema de assistência 

eletrônica e com geometria apropriada para o terreno da ilha estarão ao nosso 

dispor. Prepare-se para se encantar com o paladar, a cultura local e o 

acolhimento do povo madeirense no destino que não cansa de ser premiado 

como o melhor destino insular do mundo, reconhecido pela World Travel 

Awards (WTA), pela sexta vez consecutiva em 2020. Roteiros especiais 

desenvolvidos sob medida para você aproveitar a melhor ilha da EUROPA da 

melhor maneira: de bicicleta! 

 
ILHA DA MADEIRA BIKE TOUR 
Pedalando pelo melhor destino insular do mundo 
 
Informações Básicas:  

• Duração do tour: 5 noites / 6 dias  

• Começa e termina em Funhcal, Madeira, Portugal  

• Chegada em: aeroportos de Funchal (FNC) 

• Mínimo 08 participantes, máximo 16 participantes 

• Distância total: 206 km  

• Média distância diária: 51.5 km  

 

Descrição de dificuldade 

Este é um tour de nível 2 (na nossa escala de 1 a 4). Este é um ótimo passeio 

para pessoas ativas (que regularmente correm, andam de bicicleta ou malham) 

sem muita experiência em passeios de bicicleta. Também é bom para ciclistas 

intermediários e avançados que querem férias divertidas, aproveitando 

algumas subidas todos os dias. Viagens de 40 a 54 quilômetros por dia, em 

terrenos acidentados, com algumas subidas mais íngremes ou mais longas. 

Vamos pedalar em estradas secundárias pavimentadas com pouco tráfego (em 

alguns trechos mais curtos podemos dividir a estrada com carros), bem como 

em estradas de terra batida com muito pouco tráfego. Os ciclistas experientes 

que desejarem passeios mais longos e opcionais no final do passeio 

programado estarão disponíveis na maioria dos dias. 

Dificuldade Física:  ★ ★ ☆☆  

Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆  
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Programação 

 

Recepção em Funchal 

Neste dia receberemos os aventureiros na charmosa cidade de Funchal. 

Estaremos prontos no saguão do aeroporto para recebe-los. Faremos o transfer 

privado até o seu hotel e aguardaremos a vossa devida instalação. Em seguida, 

de acordo com o horário estabelecido por vocês, realizaremos um bate papo 

técnico, com uma breve apresentação sobre dias de aventuras que 

compartilharemos nos dias seguintes. Finalizaremos este dia com as boas 

vindas à moda madeirense, convidando todos para um jantar típico da ilha, 

para celebrar a nossa chegada. 

  

Funchal - Machico 

Partimos do Terreiro da Luta um miradouro histórico onde em tempos 

passados era a última parada do trem que ligava o Monte até o Funchal, depois 

ele teve seu nome mudado para o atual por conta dos ataques de tropas alemãs 

que bombardearam a ilha e lá se firmou como ponto de observação de toda a 

baia do Funchal. Este trecho do Funchal até o Terreiro da Luta é feita em carro 

com um reboque levando as bicicletas. Seguimos ao longo da levada do Faial, 

(que se inicia na localidade da Choupana, nas zonas altas do Funchal, a sul da 

Ilha da Madeira e leva os ciclistas numa agradável viagem repleta de tons de 

verde da floresta da ilha. Ao longo deste caminho, realizado lado a lado com 

a levada, são diversas as espécies de flora e fauna que poderá ser observada. 

Por muitas vezes surgem lindíssimas vistas panorâmicas das pequenas 

povoações da zona do Funchal e da Camacha, que nos permitem conhecer a 

ilha através de outra perspectiva, sendo este um percurso fácil e acessível a 

qualquer pessoa que tenha experiência em bicicletas. Seguiremos e rumo 

a Passagem pela Portela, um lindo local com um Miradouro 

de vistas espetaculares. Este miradouro fica localizado na freguesia de Santo 

da Serra a 670 metros de altitude, entre o Porto da Cruz e Machico. Sua vista 

traz um cenário de montanhas até o mar. Podemos observar a Freguesia do 

Porto da Cruz e a Penha d’Águia, de lá faremos a descida para Machico, 

a única praia de areia branca da Ilha da Madeira proveniente do Deserto do 

Saara. Vale até um banho de mar, sem dúvidas! Deste ponto, voltaremos para 

o Hotel em Carro de apoio novamente. 

Distância : 54 km  

Desnível positivo : 480 m 

Desnível negativo : 1540 m 

  

Pico Arieiro – Porto da Cruz 

Transfer até o Pico do Arieiro à 1818 m de altitude. Este 

transfer também será feito em carro de apoio e só o passeio de carro já valeria 

o dia!!! As estradas são magnificas até o segundo maior pico do arquipélago. 

Lá pararemos para tomar um típico café com vinho madeira - que leva o nome 

de CORTADO.  Em seguida, montamos nas bicicletas e seguimos por descida 
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rápidas ao longo de pistas, trilhos e single tracks. Passando mais uma vez pela 

Portela e continuando a descida para o Porto da Cruz. Este concelho fica já na 

Costa Norte da Ilha, é característico por ter praia de areia, no entanto areia 

natural (negra), e uma antiga fábrica de mais de 100 anos, sendo local de 

fabricação do Rum – aguardente tipicamente madeirense e lá mesmo, será o 

nosso ponto final. Confraternizaremos com nosso grupo brindando com uma 

tradicional bebida madeirense, a Poncha, que é uma mistura de Rum – 

aguardente, mel, limão (siciliano e laranja). Depois de alguns momentos de 

descontração partimos de lá e seguimos para o Hotel. 

Distância : 40 km 

Desnível positivo : 310 m 

Desnível negativo : 2350 m 

  

 Fajã da Ovelha - Fonte do Bispo - Ponta do Pargo  

Sairemos do hotel em transfer até a Fajã da Ovelha, este concelho pertence 

a freguesia da Calheta, tem 24 km² de área e apenas 995 habitantes (censo 

2017). A sua densidade populacional é 40,4 hab/km² , um verdadeiro local 

de paz e sossego com vista para o mar. Claro que nada se contrasta com a 

beleza do lugar que hora tem fazendas, hora tem o mar como pano de fundo. 

Já em nossas bicicletas, faremos a subida até à Fonte do Bispo talvez a 

mais difícil destes dias. Depois, para acalmar as pernas e acelerar 

os corações, iremos ter a descida até à Ponta do Pargo, que além de ser 

o local mais a oeste do arquipélago é também rica nesta deliciosa espécie de 

peixe que leva o mesmo nome. Dai em diante iremos seguir pela levada ( 

curso de agua) até à descida que nos leva para o emblemático Paul do Mar, 

onde iremos descansar depois de mais um lindo dia de pedal. 

Distância : 44 km 

Desnível positivo : 250 m 

Desnível negativo : 1840 m 

  

Paul da Serra - Paul do Mar 

Após acordar iremos em transfer até o Paul da Serra, o maior e mais extenso 

planalto da Ilha da Madeira com cerca de 24 km², com uma altitude média de 

aproximadamente 1500 metros. O seu ponto mais elevado é o pico Ruivo do 

Paul, com 1640 metros, de onde se pode admirar a extensão de todo o planalto. 

Em dias de boa visibilidade, poder-se-á observar o mar da costa sul e norte. 

Neste magnifico maciço rochoso faremos o início da nossa pedalada indo 

em direção a Bica da Bica da Cana. Lá iremos parar alguns momentos e 

apreciar a paisagem dos seus 1580 metros acima do nível do mar, seguiremos 

e faremos a passagem pelos Estanquinhos junto ao Posto Florestal e 

seguiremos para o trecho mais radical do dia. Para os que tem sede de 

adrenalina, este trecho vai ficar na memória, pois após algumas subidas 

e inúmeras descidas ao longo das colinas da Calheta chegaremos a idílico Vila 

do Paul do Mar. Este concelho (pequena vila) é voltado para a prática do surf 

e esportes náuticos e toda ela respira uma calmaria e cheiro de mar como 

em nenhum outro da ilha. Finalizaremos no Bar Maktub com a sensação de 

mais um dia para ficar na memória.  

Distância : 40 km 

Desnível positivo : 260 m 
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Desnível negativo : 1820 m 

  

 

 

Funchal - Check out - Aeroporto - Fim dos serviços. 

Check-out em nosso hotel às 11 horas e transfer para aeroporto conforme 

agendamento de voos. 

 

O que está incluído  

• 5 noites de hospedagem nos melhores hotéis e pousadas de 3 estrelas 

ou equivalentes, com café da manhã e impostos 

• Jantar de boas vindas com vinho local  

• Guia de ciclismo brasileiro  

• Veículo de apoio e motorista local em português de portugal 

• 04 piqueniques 

• 04 almoços regionais 

• Assistência para viagens e vendas pré-tour disponível; nossa 

documentação pré-viagem lhe ajudará preparar adequadamente a sua 

chegada. 

 

Não Incluído  

 

• Refeições ou atividades não especificadas 

• Viagem e transporte de e para o início e fim da excursão 

• bicicleta (aluguer de bicicletas disponíveis - ver opções abaixo)  

• gratificações 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS POUSADAS 

Casa do Caseiro  

Esta residência majestosa oferece vistas 

panorâmicas sobre a baía do Funchal. Possui 8 

quartos elegantes e uma piscina ao ar livre. 

Acesso gratuito à Internet sem fios disponível 

nas áreas públicas. 

A Casa do Caseiro está rodeada por jardins 

exuberantes. Os quartos dispõem de banheiro 

privativo e varanda privativa. 

A Casa do Caseiro tem várias instalações, 

incluindo um bar, um solário, uma 

churrasqueira e uma sala de TV. Os hóspedes 

também podem usar a cozinha completa e 

jogos de tabuleiro. 

Categoria 

Guest 

House  
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https://sites.google.com/view/casa-do-

caseiro/inicio  

Hotel Quinta da 

Penha de Franca  

Estes quartos estão situados na quinta 

tradicional - QUINTA PENHA FRANÇA, com 

vista sobre os jardins tropicais e para as 

árvores centenárias de jacarandá. 

 

As acomodações contam com ar condicionado, 

telefone, chamadas de despertar, limpeza de 

quartos (diário), produtos de higiene pessoal 

gratuitos, secador, cofre no quarto, televisão, 

acesso à Internet, minibar. 

 

https://www.penhafrancahotels.com/  

Categoria 

4 estrelas 
 

 

Recepção/Partida 

Aeroportos sugeridos: Chegada e Retorno do Aeroporto de Funchal 

(FNC). A sua chegada deverá ser programada para o dia 15/05/2022, para  

chegada em qualquer horário deste dia. Nosso time estará de prontidão para 

recebê-lo no aeroporto de Funchal seja qual for o horário da programação de 

sua chegada, não havendo problemas em relação à possíveis 

atrasos/remarcações. O seu retorno deverá ser agendado para o dia 20/05/2022 

após o café da manhã. Outros passeios poderão ser agendados conosco após 

esse dia, na Ilha da Madeira ou em outro destino pelo continente português. 

 

DATAS STATUS A PARTIR DE   

15/05/2022 HÁ VAGAS 
€  1.270,00 

terrestre 
 

 

 

Condições de pagamento 

 

https://sites.google.com/view/casa-do-caseiro/inicio
https://sites.google.com/view/casa-do-caseiro/inicio
https://www.penhafrancahotels.com/


 

Logística Aventura Operadora de Turismo – CNPJ/Cadastur 26.182.930/0001-05 

SBN Quadra 02, Bloco F, Entrada 70, Sala 704, Edifício Via Capital – Brasília – DF – Cep 70.040-020 

 

Um depósito de 400 Euros por pessoa reserva vaga na viagem. O pagamento 

total é devido 60 dias antes do início do passeio, podendo ser parcelado até a 

data limite, sem juros. Deve ser acrescido ao valor do pacote, incluindo 

equipamentos e serviços opcionais, IRRF (imposto de renda retido na fonte) 

de 6,38%, que é retido pela Receita Federal no ato de realização de transações 

internacionais. 

 

O preço da excursão é baseado em quartos duplos e inclui os serviços 

especificados no itinerário, além das atividades opcionais listadas. O preço 

não inclui serviços e refeições não relacionados especificamente no itinerário, 

passaportes ou outros documentos de viagem, transporte aéreo ou outro 

transporte de ida e volta dos pontos de início e término da excursão (salvo 

indicação em contrário no itinerário), vistos e vacinas ou despesas pessoais, 

como lavanderia, seguro médico e comunicações. 

 

OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 

Suplemento para quarto single  
 

 € 160,00   

Suplemento Hotel Quinta da Penha de França 
 

€ 225  

Bicicleta MTB full suspension alumínio:   € 120  

Bicicleta MTB full suspension Carbon:   € 300  

E-mtb Full suspension       € 400  

Burley Trailler       € 160  

 

 

Outras exigências 

 

É obrigatório a contratação de seguro de saúde para viagens ao exterior e 

exame PCR válido, conforme despacho número 8652-C/2021 do governo 

português, que poderá ser revisto em 16/09/2021 ou em decorrência de 

evolução epidemiológica Covid-19. 

  

Cancelamento e Reembolsos 

 

Todos os cancelamentos devem ser recebidos por escrito ou via e-mail 

confirmado.  
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A tabela a seguir explica as taxas de cancelamento para passeios: 

  

Dias antes da taxa de cancelamento da partida por participante 

 91 ou mais: 100 Euros 

 90 – 61: Depósito integral 

 60 – 31: depósito integral + 50% do pagamento final 

 30 – 1: 100% do preço da excursão 

 

Nenhum reembolso é possível após o início da excursão. Os reembolsos levam 

de 2 a 4 semanas para serem processados a partir da data em que o 

cancelamento por escrito é recebido. 
 


