
Sykkeltur i Portugal, Lisboa-Lagos 

17.-26. oktober 

Turen går langs kysten av Portugal. Dette er første gang "Bike for Peace" 

arrangerer sykkeltur i Portugal, men vi har et godt byrå der som arrangerer turen 

for oss.  

Vi skal sykle for fred, en verden uten atomvåpen, helse og glede. 

Sykkeletappene er på ca. 50 km.  

 

 17. oktober: Ankommer Lisboa.   

Vi overnatter på 3-stjerners hotell. 

 

18. oktober: Sykler Lisboa-Sesimbra (40 km) 

Vi overnatter på Hotel do Mar. 

 

19. oktober: Sykler Sesimbra-Setúbal (30 km) 

Vi overnatter på B&B Sado. 

 

20. oktober: Sykler Setúbal-Santo André (35 km) 

Vi blir plukket opp på Praia Carvalhal og kjørt til hotell. Vi overnatter på Vila 

Park.  

 

21. oktober: Sykler Santo André-Santiago do Cacém (50 km) 

Vi overnatter på Hotel Dom Nuno. 

 

22. oktober: Sykler Santiago do Cacém-Vila Nova de Milfontes (40 km) 

Vi overnatter på hotellet HS Milfontes Beach. 

 

23. oktober: Sykler Vila Nova de Milfontes- Aljezur (60 km) 



Vi overnatter på Vincentina Hotel. 

 

24. oktober: Sykler Aljezur-Sagres (85 km) 

Vi overnatter på Hotel Navigator. 

 

25. oktober: Sykler Sagres-Lagos (55 km)  

Vi overnatter på 3-stjerners hotell i Lagos. 

 

26. oktober: Kjøre eller ta tog til Faro og fly hjem.  

 

Dette er en selv-guidet tur. 

 

FORBEHOLD: Valuta- og prisendring. Vi forbeholder oss retten til forandring 

i programmet inkl. rute, bytte av hotell/overnattingssted, transport og reiseleder.  

Pris: 

Dersom vi er 5 deltakere: 11 900 kr  

Dersom vi er 10 deltakere: 10 900 kr 

Dersom vi blir 11-15 stk. har vi med en lokal sykkelguide. Da vil prisen bli 13 

900 kr.  

Dersom du vil ha enkeltrom vil det koste 2000 kr mer.  

 

Inkludert: Hotell og frokost for 9 netter. GPS treks. Verktøy for å fikse små 

problemer med sykkel. Bagasje-transport fra hotell til hotell. Transport fra 

Carvalhal til hotell i Santo André. 24/7 støtte på telefon. Gave fra sykkelbyrå. 

Forsikring for skade eller ulykke langs ruten. Portugal Best Cycling genser.  

 Ekskludert: Fly fra Skandinavia til Lisboa, og tilbake fra Faro (4000-5000 kr). 

Lunsj og middag. Forsikring for sykkel. Leie av sykkel. Reiseforsikring. 

Avbestillingsforsikring. Transport fra Lagos til Faro (45 euro).  

 

Pris for leie av sykkel i 8 dager: 



Ordinær sykkel: 1200 kr 

El-sykkel: 2400 kr 

 

Arrangør: OK reiser Kvinesdal, Medlem i Reisegarantifondet, Bike for Peace 

Reiseleder: Tore Nærland fra "Bike for Peace" eller Frank Tomlinson fra "Bike 

for Peace" 

Vi anbefaler alle som reiser på denne turen å være vaksinert mot Covid-19. Alle 

må ha egen reiseforsikring. 

Dersom du vil delta på turen, vennligst betal depositum på 6000 kr. Dersom vi 

blir færre enn 5 stk. vil turen bli avlyst og pengene returnert til deg.  

Dersom du skal leie sykkel, kan du betale denne summen og restbeløpet inn til 

oss senere.  

Vennligst betal depositum for oppholdet snarest og senest 1. august.  

Kontonummer: 33253775489 

 

 

Påmelding snarest til Tore Nærland 

93442279 eller 51487777 

Eller på mail: tore@bikeforpeace.no 

 

 

mailto:tore@bikeforpeace.no

