ENTRE A RIA E O MAR,
DE BICICLETA
COM RAFAEL POLÓNIA

PROGRAMA DA VIAGEM

DETALHES
DA
VIAGEM
Tipo: Aventura e Cicloturismo
Dificuldade: 3/5
Conforto: 3/5
Duração: 4 dias / 3 noites

A EXPERIÊNCIA
Viajar de bicicleta é algo que está ao alcance de todos.
Porém, é algo que nem todos acham que têm capacidade.
Esta viagem é mesmo para esses, os que querem
experimentar, os que querem um percurso que,
parecendo longo, se faz de várias etapas, um percurso
que alia o conforto de um grupo pequeno, à beleza da
paisagem com a ria, o rio e o mar sempre presentes, à
gastronomia e com umas quantas "pedaladas" de história.
É por terreno plano que se fará a descoberta de uma nova
forma de viajar, por entre ciclovias, ecopistas e estradas
secundárias com circulação reduzida. É espreitando
praias. É provando iguarias. É parando para as fotografias.
É descobrir, descobrindo-nos. Esta viagem é feita para ti.
Pedalas?

ITINERÁRIO
Dia 1 | Ovar - Barra
O primeiro dia desta viagem será um percurso que acompanha a ria de Aveiro desde o seu fim na ponta norte, em Ovar,
até à abertura desta para o Oceano Atlântico, em São Jacinto. Percorremos uma estrada partilhada nos primeiros
quilómetros e no fim, sendo que vamos ser brindados pontualmente, por ciclovias. Pelo caminho, praias como a Torreira,
famosa pelo seu extenso areal. A ria estará sempre do nosso lado esquerdo e quase a chegar ao fim do dia de hoje, a
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, do nosso lado direito. O nosso dia finda depois de uma pequena travessia de
barco para a Gafanha da Nazaré de onde mais 8 quilómetros nos dividem do nosso alojamento.
Dia 2 | Barra - Mira
O segundo dia faz-nos percorrer, uma vez mais em terreno plano, da Barra até quase ao fim da Ria de Aveiro, em Mira. No
dia anterior deixámos para trás a Gafanha da Nazaré, mas hoje, do outro lado da ria, podemos avistar uma série de
"outras" gafanhas, como o são a da Encarnação, do Carmo, Vagueira, Boa Hora ou Areão. Passamos ainda pela Costa
Nova, com as suas famosas casas de listas verticais, típicas desta região e que deliciam os aficionados da fotografia. A
pouco e pouco sevai fazendo o caminho, com paragens para descanso e alguns snacks. O terreno é aberto e por vezes
conseguimos ver, ao mesmo tempo, a ria e o mar. À chegada a Mira, um banho quente e um bom jantar.
Dia 3 | Mira - Figueira da Foz
Terceiro dia de viagem. Depois de um pequeno-almoço reconfortante e de uma noite de sono profundo, pedalamos hoje
até ao maior areal do país: a praia da Figueira da Foz. Logo no início, passamos pela Lagoa da Barrinha para logo a seguir,
se poder ver parte daquele que, antes dos incêndios de 2017, faziam uma zona verde de pinhal essencial à região. Hoje o
percurso apresenta-nos dois obstáculos: uma estrada em mau estado logo nos primeiros quilómetros e uma subida
íngreme à nossa chegada à Figueira da Foz, que será observada quase de um miradouro. É aqui que se junta a nós,
também, o Rio Mondego, que nos espera a companhia, no dia seguinte. Depois de pousarmos as nossas coisas...vai um
mergulho? Equilibrar lucro e preservação é um trabalho difícil e delicado. Conseguir isso é uma vitória para todos.
Dia 4 | Figueira da Foz - Coimbra
Último dia de bicicleta, que nos leva até à cidade dos estudantes e lugar da Universidade mais antiga do país: Coimbra. O
caminho de hoje faz-se por percursos rurais, pontuada por dois sítios de paragem obrigatória: Montemor-o-Velho, para
apreciar o seu castelo e Tentúgal, para degustar os seus famosos pastéis! O Rio Mondego estará sempre por perto, do
nosso lado direito e a estrada é plana, recheada de zonas de cultivo. A chegada a Coimbra faz-se pelo Choupal, uma
pequena zona verde quase citadina, que está classificado como Mata Nacional.
Chegamos ao início da tarde e resta-te esperar agora pela hora do transporte que te levará a casa. Aconselho-te o
comboio, que faz ligação daqui, a quase todo o país. Muito obrigado!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:
- 3 noites de alojamento (quartos twin ou triplos);
- Pequenos-almoços;
- 1 jantar;
- Acompanhamento do líder Rafael Polónia;
- Transporte de bagagem entre locais.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO:
- Transporte até/do ao início/fim de viagem;
- Refeições não especificadas (+- 25€ dia) ;
- Água e Snacks;
- Bicicleta (valor 60€);
- Seguro de viagem;
- Noite(s) extra 0 e 5 - Ovar e Coimbra (30€ noite) .
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