RIBATEJO,
Destino Bike Friendly
Descobrir o Ribatejo de bicicleta
proporciona paisagens únicas com
aromas, sons e sensações que de
outra forma passam despercebidas.

A variedade de percursos possibilita
experiências da estrada à
montanha, mais tranquilos ou
desafiantes, ao ritmo de cada um.

O Santarém Hotel convida-o a
conhecer a região desta forma.

Caso não disponha de bicicleta,
poderá sempre optar pelo aluguer,
para pequenas voltas ou passeios
mais prolongados.
Estamos equipados para receber os
praticantes com serviços necessários
à sua recuperação e à do veículo, de
modo a que tudo funcione na
perfeição.
É ainda possível combinar o uso da
bicicleta com o comboio para
aproveitar todas as maravilhas do
Ribatejo.

Instalações
Voltar

Aos “Amantes” do Cicloturismo,
o Santarém Hotel disponibiliza:
Bikestation para lavagem de bicicletas
em local com abastecimento de água
e escoamento.

Espaço coberto e fechado para
guardar as bicicletas de forma
segura. Pontos de luz para E-Bikes.

Parque de estacionamento exterior
sinalizado e gratuito, inclusivamente
para os carros de apoio.

Mini-oficina com conjunto de
ferramentas mais utilizadas,
nomeadamente bomba de
enchimento e desmontadores de
pneus, lubrificantes, remendos, etc.

Serviços de apoio
Voltar

Aos “Amantes” do Cicloturismo,
o Santarém Hotel disponibiliza:
•

Receção disponível 24 horas para
informações e apoio em caso de
necessidade, avaria ou
emergência;

•

Serviço de lavagem e secagem de
roupa;

•

Parceiro para serviços de transfer,
de e para a unidade, com
capacidade de transporte de
hóspedes, bicicletas e bagagens;

•

Rotas disponíveis em formato
digital;

•

Parceiro para aluguer de
bicicletas;

•

Acordo com loja especializada
para eventuais reparações mais
complexas;

•

Contacto com loja especializada
para aquisição de produtos
energéticos para consumo
durante a atividade (barritas, géis,
etc);

•

Internet WiFi disponível e gratuita
em todo o Hotel.

Alimentação
Voltar

Aos “Amantes” do Cicloturismo,
o Santarém Hotel disponibiliza:

Possibilidade de Serviço de Pequenos-almoços, Almoços e Jantares com
Ementas Saudáveis e Nutritivas no Hotel ou embaladas (sujeitas a pré-reserva).

Recuperação
Aos “Amantes” do Cicloturismo,
o Santarém Hotel disponibiliza:
Sauna

Piscina Interior aquecida todo o ano.
Piscina Exterior no verão.

Ginásio devidamente equipado.

Serviço de massagem desportiva
com pré-reserva.

Kit de Primeiros
Socorros;
Contactos de
Hospitais e Clínicas
disponíveis para
urgências ao longo
das 24H.

Trilhos

self-guided tours

RIBATEJO,
Destino Bike Friendly

Alcanena
Coruche:
Chamusca
Spot Ribatejo vídeo

Lisboa – Santiago Compostela
Lisboa – Fátima
Minde - Amiais
Amiais – Fornea – Alvados
Minde -Serra Santo António – Cortical
Alcanede – Ermida Senhora das Neves
Alcanede – Arrimal
Amiais – Espinheiro
Amiais de Cima – Olhos de água
Alcanede – Mendiga
Monte Gordo – Evendos
Almourol – Constância

Abra – Alcanede
Santarém – Olhos de Água
Alpiarça – Santarém
Alcanede – Porto de Mós – Arrimal
Vale Figueira – Santarém – Almeirim – Alpiarça

Trilhos

QR CODE

APLICAÇÕES E / OU PÁGINAS RELATIVAS À REDE CYCLING
APP AND PAGES RELATING TO THE CYCLING NETWORK

App Responsible
Trails IOS APPLE
STORE

App Responsible
Trails GOOGLE
PLAY

Com esta app gratuita
poderá navegar
offline nos percursos
da rede Cycling
Alentejo e Ribatejo,
para além de que
poderá reportar
feedback ou
eventuais situações.

Com esta app gratuita
poderá navegar
offline nos percursos
da rede Cycling
Alentejo e Ribatejo,
para além de que
poderá reportar
feedback ou
eventuais situações.

With this free app
you will be abble to
browse the routes of
the Cycling Alentejo
and Ribatejo network
offline, and you can
also report feedback
or any situations.

With this free app
you will be abble to
browse the routes of
the Cycling Alentejo
and Ribatejo network
offline, and you can
also report feedback
or any situations.

Portal
Cyclin’Portugal
Página web oficial
dos Centros Cycling
em Portugal
homologados pela
Federação
Portuguesa de
Ciclismo.
Official website of
Cycling Centres in
Portugal, approved
by the Portuguese
Cycling Federation.

Trilhos

QR CODE

APLICAÇÕES E / OU PÁGINAS RELATIVAS À REDE CYCLING
APP AND PAGES RELATING TO THE CYCLING NETWORK

Portal
Portuguese Trails

Portal
Visit Alentejo

Portal
Visit Ribatejo

Portal Portuguese
Trails
Página web oficial do
Turismo de Portugal
exclusivamente
dedicada à oferta
nacional de cycling e
walking.

Página web oficial da
Entidade Regional de
Turismo do Alentejo
onde poderá
encontrar toda a
informação turística
sobre a região.

Página web oficial da
Entidade Regional de
Turismo do Ribatejo
onde poderá
encontrar toda a
informação turística
sobre a região.

Official Turismo do
Alentejo (regional
entity of tourism)
website, where you
can find all the
tourist information
about the region.

Official Turismo do
Ribatejo (regional
entity of tourism)
website, where you
can find all the
tourist information
about the region.

Official Turismo de
Portugal website,
exclusively dedicated
to the national offer
of cycling and
walking.

Voltar

Reservar

+ info

