Ruta en bici per Suïssa amb nens
Et proposem una ruta per fer en família a través de Suïssa, per llacs, rius, valls i
pobles. Un itinerari fàcil, ideal per fer amb els més petits de la casa.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
140 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
SOLOTHURN - (SUÏSSA) / YVERDON-LES-BAINES - (SUÏSSA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
18/03/2023 - 15/10/2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament i esmorzar a la categoria seleccionada.

Taxes turístiques.

Transport d'equipatge d'hotel a hotel.

Assegurança de bicicleta.

Descripció de la ruta amb mapes (1 per habitació).

Qualsevol servei no especificat a l'apartat anterior.

GPS tracks disponibles a petició.
Servei d'atenció telefònica durant la totalitat del recorregut.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A SOLOTHURN
Arribarà a un dels centres urbans medievals més bells als peus del Weissenstein. Si ho desitgeu, podeu visitar el congost de
Verena, on un ermità porta una vida apartada.

DIA 2: SOLOTHURN – MEIENRIED / APROX. 25 KM
El recorregut el portarà al llarg del riu passant per l'assentament de cigonyes a Altreu. El destí d'avui és la granja de la família
Käser, on passarà la nit en un llit de palla. Molt a prop hi ha el riu Aare on destaquem la torre d'observació per als amants de
les aus.

DIA 3: MEIENRIED – BELL (CAT. A) / NIDAU A PROP DE BIEL (CAT. B) / APROX. 10 KM
Al llarg del recorregut es podran veure algunes centrals elèctriques i preses. Seguiu el curs del riu fins arribar al llac Biel.
Passarà la nit a Nidau on recomanem fer una passejada fins al centre de Biel / Bienne.

DIA 4: BIEL / NIDAU – INS/APROX. 35 KM
Els camps d'hortalisses dominen el panorama a Seeland. Seguiu el carril bici fins arribar a la vora del llac Biel. Al llarg del
trajecte trobareu petits pobles amb restaurants i càlids que us oferiran l'oportunitat de realitzar algunes parades curtes per
gaudir del magnífic paisatge.

DIA 5: INS – MURTEN (CAT. A) / AVENCHES (CAT. B) / APROX. 12 – 27 KM
Depèn de vostè si pren la ruta directa o la ruta panoràmica sobre la Muntanya Vully. El destí avui és el petit poble de Murten.
Encara compta amb la muralla medieval sobre la qual es pot passejar pel poble.

DIA 6: MURTEN / AVENCHES – ESTAVAR-LI-LAC (CAT. A) / AUTAVAUX (CAT. B) / APROX 30
KM
El recorregut d'avui el portarà a la vora del llac Neuchâtel. Passarà per petits pobles de pescadors com Chevroux o Portalban.
Destaquem els habitatges sobre pilons a Gletterens, on s'han reconstruït cabanes de l'Edat de Pedra. Nit a la ciutat medieval
d'Estavayer-le-Lac marca el final del viatge.

DIA 7: ESTAVAR-LI-LAC/AUTAVAUX – YVERDON-LES-BAINES / APROX. 20 KM
Poseu rumb cap a la llarga platja de Yvonand. L'últim tram del trajecte acaba als banys termals de Yverdon-les-Bains.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL O EXTENSIÓ
Després d'esmorzar la ruta arriba al final i comença el viatge de tornada.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2023
Temporada 1: 18.03. - 31.03. |15.04. - 12.05. | 23.09. - 15.10.
Temporada 2: 01.04. - 14.04. |13.05. - 22.09.
**Tarifes aplicables per a nens compartint habitació amb adults**
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups i nens.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2

CATEGIORIA

CAT. A CAT. B CAT. A CAT. B

HAB. DOBLE

1.180 € 885 €

1.200 € 905 €

NENS (2 - 15 ANYS)

666 €

686 €

LLOGUER BICICLETA NENS

102 €

LLOGUER BICICLETA

172 €

619 €

639 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA 325 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Cat A: hotels i típiques posades.
Cat. B: hostals i albergs familiars.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

