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Quem Somos
- LOJA
- OFICINA
- ALUGUER DE BICICLETAS
- ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
- FÉRIAS COM BICICLETA
- PASSEIOS DIÁRIOS
- AGÊNCIA DE VIAGENS
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EuroVelo 1
A imensa diversidade da
Costa Atlântica. Passeios diários que incluem

o percurso da rota Eurovelo 1
e Ecovia do Litoral

Pacotes de férias com
bicicleta ao longo da EV1 no
Algarve e Costa Alentejana

Possibilidade de pedalar pela
rota EV1 através da app
Bikesul. Serviço de aluguer
de bicicletas e acessórios
disponível com possibilidade
de entrega  e recolha em
qualquer local ao longo da
rota.

Serviços de consultoria, criação
de conteúdos informativos e
ações de capacitação para
profissionais de informação
turística.
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Diversidade
de atividades
Bikesul

Ao longo da rota EuroVelo 1, a Bikesul
promove e organiza passeios diários,
férias em bicicleta, eventos corporate,
sejam guiados ou auto-guiados, bem
como serviço de aluguer de bicicletas de
ciclismo de estrada, BTT, Touring e E-
Bikes e acessórios.



Pacote de 7 dias em modo auto-guiado.
Possibilidade de realização da viagem
com guia.

EuroVelo 1 
The Algarve Coastline Cacela Velha
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A Rota EV1 e o seu
potencial turísitico

Pedalar ao longo da EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica é uma
experiência que promete ficar para sempre na memória de quem
decide vivê-la.

Portugal, o país onde o
sol espreita 300 dias
por ano, é perfeito para
ser descoberto de
bicicleta.

Rota de baixa dificuldade
física e técnica, acessível à
grande maioria dos
utilizadores de bicicleta,
poderá ser realizada em
viagem, passeio diários ou
para efeitos de mobilidade.

Proximidade com a costa e
vistas deslumbrantes para as
inúmeras praias da região,
assim como a enorme
variedade de monumentos
históricos ao longo do percurso

Ferragudo

Boca do Rio - Salema

Lagoa dos Salgados



Colaboração
na qualificação

Recentemente a Bikesul colaborou
com a AMAL no levantamento das
necessidades de sinalética ao
longo da Ev1, e com a Região de
Turismo do Algarve em ações de
capacitação dos agentes de
informação turísitica e
profissionais de turismo. 



Constrangimentos na EuroVelo 1

Diversos pontos críticos
condicionam  um maior
sucesso da experiência.

Ausência de Sinalização

Uma das maiores condicionantes é a
ausência de sinalização ao longo da
rota no território nacional.

Descontinuidade da Rota

Apesar de já existirem alguns troços
de qualidade e  seguros para os
ciclistas, existem ainda enormes
assimetrias (p.e. troços da EV1 na
EN125)

Gestão da rota Eurovelo 1

Necessidade de existência de uma
gestão e coordenação da rota  de
forma permanente, presencial e
interligada com as diversas entidades
com competências na EV1.



Urgência nas
intervenções da
Rota EV1
Execução dos projetos de qualificação da rota.

O Posicionamento de
Portugal como destino
Cycling está
condicionado pela
qualidade das infra-
estruturas que dispõe
para os ciclistas.

Não só para quem viaja de bicicleta  mas
também para quem utiliza a bicicleta no dia-a-
dia para efeitos de mobilidade ou como forma
de recreio, é urgente a conclusão de projetos
que ligam cidades e evitam a circulação em
estradas de elevado tráfego, como a ligação
Olhão-Faro e Alvor-Odiáxere. 



Na Bikesul
somos
apaixonados 
pela bicicleta.
Criada por ciclistas e para ciclistas, na Bikesul
trabalhamos constantemente para proporcionar
experiências únicas aos nossos clientes e a
todos os utilizadores e amantes da bicicleta.



Rota EV1 na região centro

PLANEAMENTO
ORGANIZAÇÃO
PERSONALIZAÇÃO



Visite-nos
em www.bikesul.pt, na
nossa app Bikesul,

ou nas nossas
instalações em
Guia - Albufeira

Obrigado!
Marco Fernandes


