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medias Empresas ou de qualquer outro órgão da União Europeia. A Comissão Europeia e a Agência não aceitam 
nenhuma responsabilidade do uso da informação que contem o folheto. 

www.greenways4ALL.org  

Produtos de Turismo 
acessível nas  

Ecopistas 

http://www.viasverdes.com/
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://www.greenways4ALL.org
http://www.aevv-egwa.org/


 

____________________________________________________________________ 

            www.greenways4all.org 

 As Ecopistas são, seguramente, os percursos mais acessíveis e que permitem, a 
todos, incluindo pessoas com deficiência, desfrutarem de num ambiente de lazer da 
natureza que as envolve.  
 
No entanto, com algumas exceções, apesar do potencial dos destinos que têm 
ecopistas, os viajantes não têm locais onde possam adquirir um produto de turismo 
acessível completo, considerando a Ecopista como seu epicentro, uma vez que a oferta 
dos diversos recursos que compõem uma viagem não está validado, organizado ou 
estruturado. 
 

Com o presente projeto, cuja designação completa é “Turismo acessível nas 

Ecopistas Europeias: Ecopistas para todos” (Greenways4ALL), pretende-se 
avançar com a criação de um produto turístico completo, que cumpra com a cadeia de 
valor da acessibilidade, e que considere tudo, desde o itinerário acessível, á viagem ou 
a experiência acessível.  
 

Ao longo de todo este projeto europeu, foram desenvolvidos, durante meses, 10 

produtos turísticos acessíveis na envolvente das ecopistas, dos quais 7 se 

situam nos territórios piloto que integram o projeto: Vía Verde de la Sierra (Cádiz-

Sevilha) e a Ecopista do Dão (Portugal), e 3 na Vía Verde del Aceite (Jaén-Córdoba).  
 
Para isso, contou-se com a colaboração de várias empresas. Estas agências de viagens, 
que também fazem parte do projeto, Accessible Madrid, AstroAndalus e Turismo 
Vivencial, realizaram visitas prévias a todos os recursos turísticos, a todas as empresas 
turísticas e locais acessíveis dos territórios representados neste projeto, com o 
objetivo de criar os melhores produtos turísticos acessíveis. Além disso, foi, também, 
considerado importante a inclusão de ofertas de Ecotour Turismo Accesible, uma 
empresa que já tinha nas suas propostas turísticas a Vía Verde del Aceite. 
 

Dormir num vagão de comboio, observar as estrelas dos céus da Sierra 

Morena, percorrer as ecopistas da Andaluzia e do Centro de Portugal 

numa hand bike, observar abutres em liberdade, desfrutar das aldeias e 

paisagens da serra de Cádiz, comer nas antigas estações de comboio 

ou degustar os vinhos da Região Demarcada do Dão, são só algumas 

das experiencias que encontrará neste produtos.  

¡Descubra-as, Desfrute-as! 
 
 

http://www.astroandalus.com/
http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=39
http://www.greenways4all.org/
http://www.astroandalus.com/
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Dois dias percorrendo a Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilha), contemplando a sua excecional 
paisagem natural, passando por lugares tão espetaculares como o Peñón de Zamafragón, uma das 
reservas de abutres mais povoadas da Europa. Uma experiência única: alojar-se num vagão hotel, 
visitar o centro de interpretação da ecopista, ou desfrutar de uma experiência gastronómica para 
degustar a moderna cozinha da região, com produtos tradicionais da mesma. 

 O preço inclui: 2 noites num vagão hotel com pequeno-almoço, aluguer de bicicletas e hand bikes, táxi 
adaptado de volta desde o local onde desejem terminar o percurso realizado na ecopista até ao hotel, 
experiência gastronómica com produtos endógenos. 

Vía Verde de la Sierra (2n/3d)                     
PREÇO: 107€/pessoa 

 

    Vía Verde de la Sierra  e Pueblos Blancos (3n/4d)                     
PREÇO: 250€/pessoa 

 Três dias inesquecíveis na Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilha), percorrendo um antigo traçado 
ferroviário mágico; visita a Pueblos Blancos cuja maior peculiaridade são as suas fachadas 
pintadas de branco. Dormir num vagão hotel, desfrutar de uma maravilhosa paisagem natural de 
uma das ecopistas mais conhecidas de Espanha, parar no Peñón de Zamafragón para contemplar 
uma das maiores colonias de abutres negros do mundo ou desfrutar de uma experiência 
gastronómica com produtos endógenos … são só algumas das incríveis atividades que se podem 
fazer durante os três dias propostos para esta viagem. 

 O preço inclui: 3 noites num vagão hotel com pequeno-almoço, aluguer de bicicletas e hand bikes, 
experiência gastronómica com produtos endógenos, entre outras. 

Contato e mais informação: 
Correio eletrônico: info@accessiblemadrid.com 
Pagina web: www.accessiblemadrid.com 
 

Contato e mais informação: 
Correio eletrônico: info@accessiblemadrid.com 
Pagina web: www.accessiblemadrid.com 

https://www.accessiblemadrid.com/es/vacaciones-espa%C3%B1a/verde-de-la-sierra-3-dias
https://www.accessiblemadrid.com/es/vacaciones-espa%C3%B1a/el-encanto-de-los-pueblos-blancos
mailto:info@accessiblemadrid.com
mailto:info@accessiblemadrid.com
http://www.greenways4all.org/
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Contato e mais informação:  
Correio eletrônico: info@astroandalus.com 
Pagina web: www.astroandalus.com   

Dois dias mágicos desfrutando da natureza durante o dia e das estrelas ao cair da noite. Uma 

escapadinha acessível na belíssima Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilha), uma das mais conhecidas 

e premiadas ecopistas de Espanha. Uma oportunidade única para contemplar a imensidão do céu 

estrelado da Andaluzia, com a ajuda de telescópios profissionais, assistir a uma palestra sobre 

astronomia, fazer fotografias para recordar mais tarde e brindar debaixo das estrelas. ¡Toda uma 

experiência nova! 

 O preço inclui: alojamento num vagão hotel com jantar, pequeno-almoço, observação astronómica privada e 

exclusiva, utilizando um telescópio astronómico de gama alta, sessão de fotografias astronómicas para 

recordação, copo de vinho ou de champanhe e lanche. 

Vía Verde de la Sierra em bicicleta (2n/3d) 
PREÇO: 410€/pessoa 

Uma viagem de 3 dias e 2 noites na Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilha), para ver a paisagem 

natural e o espetacular património ferroviário da ecopista, ouvir o canto dos pássaros, bem como, 

degustar produtos gastronómicos locais… ¡viagem que despertará, imediatamente, os teus cinco 

sentidos! O local perfeito para desfrutar de bicicleta e hand bike, dormir num vagão hotel e numa 

antiga estação de comboios, visitar o centro de interpretação da ecopista e o Monumento Natural 

Chaparro de la Vega, entre outros 

 O preço inclui: alojamento num vagão hotel e numa antiga estação de comboios, aluguer de bicicletas 

adaptadas, guia local para acompanhar nas visitas. 

Contato e mais informação:  
Correio eletrônico: reservas@turismovivencial.com 
Pagina web: www.turismovivencial.com 
 

Estrelas e natureza na Vía Verde de la Sierra (1n/2d) 
PREÇO: 300€/pessoa 

 

Precio 

 

http://turismovivencial.com/producto/vias-verdes-en-bicicleta-por-los-pueblos-blancos-de-la-sierra-de-cadiz/
http://www.astroandalus.com/Viaje/Via-Verde-de-la-Sierra-Estrellas-y-Naturaleza/206-317/
mailto:info@astroandalus.com
http://www.greenways4all.org/
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Contato e mais informação:  
Correo electrónico: reservas@turismovivencial.com 
Pagina web: www.turismovivencial.com 
 

 

De bicicleta pela Andaluzía (5n/6d) 
PREÇO: 850€/pessoa 

Um percurso de 6 dias e 5 noites perfeito para descobrir o mais autêntico da Andaluzia. Desfrutar 

da gastronomia local, da cultura e das aldeias e da ecopista. Em Málaga, desfruta da visita ao 

Museu de Picasso. Poderás conhecer a sua maneira de viver e o seu génio artístico; nas províncias 

de Cádiz e de Sevilha e entre as localidades de Olvera, Coripe e Puerto Serrano, continuarás a tu 

experiência cultural, contemplando, detalhadamente, o património ferroviário como sejam pontes 

e viadutos, percorrendo a Vía Verde de la Sierra, uma das mais conhecidas e premidas de Espanha. 

¡Uma experiência completa: natureza, cultura e gastronomia local!  

 O preço inclui: alojamento em apartamentos adaptados, transporte e aluguer de bicicletas convencionais e 

hand bikes, guia local para acompanhar todas as visitas. 

Um dia mágico desfrutando da natureza durante o dia e das estrelas ao cair da noite. Uma 

escapadela acessível na belíssima Vía Verde del Aceite (Jaén-Córdoba), uma das mais conhecidas 

de Espanha. Uma oportunidade única para contemplar a imensidão do céu estrelado da Andaluzia 

com a ajuda telescópios profissionais, assistir a uma palestra sobre astronomia, fazer fotografias 

para recordar mais tarde e brindar debaixo das estrelas. ¡Uma experiência única! 

 O preço inclui: alojamento em apartamentos adaptados, próximos da ecopista, jantar e pequeno-almoço, 

observação astronómica privada e exclusiva, utilizando um telescópio astronómico de gama alta, sessão de 

fotografias astronómicas para recordação, copo de vinho ou de champanhe e lanche. 

 

 

Contato e mais informação:  
Correio eletrônico: info@astroandalus.com 
Pagina web: www.astroandalus.com 
   

A Vía Verde del Aceite debaixo das estrelas (1n/2d) 
PREÇO: 210€/pessoa 

 

http://turismovivencial.com/producto/en-bicicleta-por-andalucia/
http://www.greenways4all.org/
mailto:info@astroandalus.com
http://www.astroandalus.com/Viaje/Via-Verde-del-Aceite-bajo-las-Estrellas/206-315/
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Desfruta da natureza numa das antigas linhas de comboio: O comboio do Azeite, transformada na 

Vía Verde del Aceite (Jaén-Córdoba). De forma acessível e com maravilhosas vistas para a Serra 

Subbética, entre diferentes localidades cordovesas: Doña Mencía, Zuheros, Luque, Cabra.  

O percurso pode realizar-se de bicicleta, scooter ou cadeira motorizada.  

 O preço inclui: guia e veículo com motorista até á ecopista. Poderá solicitar uma cadeira motorizada ou 

uma scooter elétrica. 

Contato e mais informação:  
Correio eletrônico: info@ecotourcordoba.com 
Pagina web: www.ecotourcordoba.com 
 

Um percurso na Vía Verde del Aceite (Jaén-Córdoba), um antigo traçado ferroviário abandonado que 

foi convertido num itinerário acessível. A origem ferroviário deste itinerário torna-o detentor de um 

incrível património natural e cultural para desfrutar em todo o seu esplendor. Durante 5 dias terás á 

tua disposição uma das ecopistas mais conhecidas e com maior extensão de Espanha, onde poderás 

degustar a gastronomia local e admirar a paisagem andaluz.  

 O preço inclui: duas scooters elétricas durante dois dias, podendo ser entregues em Luque, Zuheros, Doña 
Mencía ou Cabra. Pergunta pelas condições de alojamento e por outro tipo de opções. 

Contato e mais informação:  
Correio eletrônico: info@ecotourcordoba.com 

Web: www.ecotourcordoba.com 
  
 

Vía Verde del Aceite Accesível 
PREÇO: 20€/pessoa 

 

Vía Verde del Aceite (4n/5d) 
¡Uma viagem á tua medida! 

http://www.ecotourcordoba.com/
http://www.greenways4all.org/
http://ecotourcordoba.com/rutas/via-verde-subbetica/
mailto:info@ecotourcordoba.com
mailto:info@ecotourcordoba.com
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Cidades medievais e a Ecopista do Dão (4n/5d) 
PREÇO: 747€/pessoa 

¡Todo um encanto natural, cultural e patrimonial! A combinação perfeita entre o urbano e o rural. 

Visita 3 cidades medievais (Ávila, Salamanca e Viseu) e a Ecopista do Dão. Durante os 5 dias 

previstos para esta viagem terás a oportunidade perfeita para viver experiências religiosas em 

Ávila, sendo esta a cidade onde nasceu Santa Teresa; académicas em Salamanca, famosa pela sua 

universidade, que data do século XIII ou paisagísticas e enológicas desfrutando da Ecopista do Dão 

em Portugal.  

 O preço inclui: 4 noites em hotéis de 4*com pequeno-almoço incluído, pessoal disponível durante as 24h, 

durante a viagem, transporte em veículo privado adaptado, guias com conhecimento de diversos idiomas, 

entradas para visitar os monumentos selecionados e almoço no restaurante Cota Máxima 
Contato e mais informação:  
Correio eletrônico:info@accessiblemadrid.com 
Pagina web: www.accessiblemadrid.com 
 

Em bicicleta pelo Douro (5n/6d) 
PREÇO: 875€/pessoa 

Um percurso para descobrir o melhor e mais autêntico do norte e centro de Portugal. Um itinerário 

que te levará a visitar a cidade do Porto, passear de barco no Rio Douro, passear nas vinhas, visitar 

adegas centenárias, degustar a gastronomia local e desfrutar de uma paisagem natural e 

patrimonial que oferece Viseu e a Ecopista do Dão. 

 O preço inclui: 5 noites de alojamento adaptado, em regime de pensão completa, transporte, aluguer de 

bicicletas, acompanhamento por um guia local em todas as visitas.  

 Contato e mais informação:  
Correio eletrônico: reservas@turismovivencial.com 
Pagina web: www.turismovivencial.com 

http://www.greenways4all.org/
http://turismovivencial.com/producto/en-bicicleta-por-el-duero-descubriendo-las-ecopistas-de-portugal/
https://www.accessiblemadrid.com/es/vacaciones-espa%C3%B1a/ciudades-medievales-y-vias-verdes
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www.greenways4ALL.org  

 El Proyecto europeo Greenways4ALL  
–Vías Verdes Para Todos- tiene como 
objetivo avanzar en la creación de 
producto turístico accesible, vinculado a 
las vías verdes.  

 

  www.viasverdes.com       www.aevv-egwa.org 

Percorrer as ecopistas, deleitar-se 

com a imensidão do céu estrelado, 

dormir num vagão hotel, desfrutar de 

gastronomia e produtos endógenos… 

¡descobre, experimenta, vive tudo 

isto y muito mais!   

 

http://www.aevv-egwa.org/
http://www.viasverdes.com/

