
   Race/koers fiets vakanties aan de Silvercoast Portugal
                                   (9-daagse)

Wilt u samen met uw fietsclub of met een paar vrienden of 
vriendinnen een nieuwe uitdaging en fietsen op onbekend terrein?
Rijdend over mooie rustige wegen kunt u genieten van de zon, 
schitterende kustlijnen, vlakke etappes en steile klimmen.
U vindt dit alles een uur boven Lissabon. 
Op deze 9-daagse vakantie verblijft u in hotel Concha in São 
Martinho do Porto en in hotel Casa do Outeiro in Batalha.
Variërend tussen de 70 en 130 km zijn er 7 dag etappes.

Op dag 1 fietst u vanuit São Martinho do Porto een vrij vlakke 
dagroute van 97 km en 950 hm naar San Pedro de Moel en u rijdt 
met de wind in de rug terug naar de baai van São Martinho do 
Porto.

Dag 2 is een dagtocht van 102 km/1322hm naar de surfstad 
Peniché en loopt de route langs de mooie vestingstad Óbidos.



Dag 3 loopt van São Martinho do Porto door de Serra de 
Candeeiros naar Batalha. U kunt kiezen tussen een korte route
81km/1850hm of de lange route van 104km/2150hm.
U overnacht in het bij het bikotels aangesloten Casa do Outeiro 
hotel, met uitzicht op het grote klooster van Batalha.

Dag 4 brengt u vanaf Batalha naar Fátima, Ourém en weer terug  
85 km 1479 hm of fiets u nog even verder richting Santarém en dan
weer naar Batalha?  129 km 2326 hm. U overnacht weer in het 
bikehotel Casa do Outeiro.

Dag 5 is een rustdag in Batalha

Er kan ook gekozen worden voor een dag route door de 
Candeeiros. 

–  95km  2232hm

Dag 6 brengt u weer terug naar São Martinho do Porto.
Vanaf Pedrogão (lange route) fiets u met uitzicht op de oceaan 



terug naar hotel Concha. 100Km 1293hm
Met de korte route ontmoet u de oceaan weer bij San Pedro de 
moel. 75Km 995hm

Deze laatste dag gaat de rit naar de Serra de Montejuto.
Via Óbidos en Bombarral komt u aan de voet van de Montejunto. 
Daar klimt u naar een hoogte van 666m., Alwaar u een schitterend 
uitzicht heeft over de omgeving.
Langs de andere kant van de serra gaat u weer naar beneden en 
wordt u terug geleid naar São Martinho do Porto. 113Km 2074hm

Extra overnachting zijn bij te boeken.

Inclusief:
8 hotel overnachtingen met ontbijt
veilige fiets stalling
GPS routes
bagage vervoer

Exclusief:
heen/terug vlucht
transfer (is bij te boeken)
lunch/dinner
GPS (mogelijkheid tot huren)
Fiets (mogelijkheid tot huren)
reis/annulerings verzekering


