Ruta en bicicleta pel riu Roine
La ruta pel Roine és una de les més famoses de Suïssa. Uneix les ciutats de
Oberwald i Ginebra. Com que és un itinerari planer és apta per a tot tipus de públic,
amb o sense experiència. Fins i tot per a famílies amb nens.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
255 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
OBERWALD - (SUÏSSA) / GINEBRA - (SUÏSSA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
06/05/2023 - 22/09/2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits amb allotjament a la categoria escollida.

Taxes turístiques.

Esmorzar buffet.

Assegurança de bicicleta.

Transport d'equipatge d'hotel a hotel.

Tot allò que no aparegui reflectit a l'oferta.

Tast de vins a Varen.
Documents de viatge amb mapes detallats i descripció de la ruta (1 per habitació).
GPS Tracks a petició.
Servei d'atenció telefònica.

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 A OBERGESTELN (CAT. A) / OBERWALD (CAT. B)
Arribada a Goms, el ampli vall del jove Roine, amb les remarcables casetes de fusta bronzejades.

DIA 2: OBERGESTELN/OBERWALD – BRIG, APROX. 50 KM
En aquesta part de Suïssa, el riu Roine encara és conegut com el "Rotten". Pedaleges a través de l'assolellada vall fins Brig. A
la tarda pots visitar el fòrum "World Nature Fòrum" al poble veí de Naters on trobaràs tota la informació referent a la regió
Jungfrau-Aletsch, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.

DIA 3: BRIG – SION, APROX. 50 KM
Avui visitaràs el principal vall de Valais. Aquest s'expandeix i el sol il·lumina els vessants de les muntanyes. Després tindràs
l'oportunitat de visitar un dels punts de més interès d'aquesta ruta, el Pfynwald, una reserva natural situada en un gran
monticle d'una glacera. El parc natural delimita la part francesa de l'alemanya.

DIA 4: SION – MARTINGY, APROX. 45 KM
La capital de Sion mostra els seus castells històrics, esglésies i mansions. El baix Rhonetal és denominat per l’escenari alpí
del Dents du Midi. Des de les altures, una torre circular resguarda Martigny amb la seva famosa col·lecció d’art de la fundació
Gianadda. En el punt més estret de la vall, St.Maurice amaga els tresors daurats de l’església.

DIA 5: MARTIGNY – VEVEY (CAT. A) / MONTREUX (CAT. B), APROX. 50-60 KM
Des de les altures, una torre rodona t'espera a Martigny en la seva corba al Roine. En el punt més estret de la vall, Sant
Maurici, podràs veure els tresors d'or de l'església catòlica. Després visitaràs el Llac Leman i l'impressionant castell de
Schloss Chillon.

DIA 6: MONTREUX / VEVEY – NYON I VOLTANTS, APROX. 65 - 70 KM
En l'etapa d'avui visitaràs un dels punts àlgids d'aquesta ruta, el Llac Leman. En aquest trobaràs paisatges tan
impressionants com les vinyes de Lavaux, declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO. Seguint la riba del llac arribaràs a
ciutats tan emblemàtiques com Vevey, Montreux i Lausanne.

DIA 7: NYON I VOLTANTS - GINEBRA, APROX. 30 KM
Avui visitarà les vinyes de La Côte. Seguirà per la riba del llac, passant els pobles mercantils de Morges i Rolle i els castells de
Nyon i Prangins. A mesura que avanci uns quilòmetres, les viles i els iots es tornen més grans, i aviat arribarà a Ginebra on el
rep una font d'aigua de 140m d'alçada Jet d'eau.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL O EXTENSIÓ
Esmorzar i tornada a casa.

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

Preus
PRECIOS 2023

Temporada 1: 06.05 - 12.05 | 23.09 – 15.10 de 2023.
Temporada 2: 13.05 - 22.09 de 2023.
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

CATEGORIA

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

HAB. DOBLE

1.290 € 1.130 € 1.340 € 1.185 €

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

385 €

LLOGUER BICICLETA

172 €

410 €

385 €

410 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA 327 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Cat B: Hotels 3 ***.
Cat A: Hotels 4**** / 3*** superiors.

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

