Ruta BTT per Suïssa per a ciclistes experts
Una ruta en bici de muntanya pels Alps suïssos, pensada per als ciclistes més
experts, travessant alguns dels ports més espectaculars del país.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
190 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
SCUOL - (SUÏSSA) / TIEFENCASTLE - (SUÏSSA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
12/06/2021 - 17/10/2021

Serveis
Inclosos

No inclosos

6 nits d'Allotjament i esmorzar

Taxes turístiques

Transport d'equipatge d'hotel a hotel

Autobús públic de Scuol a S-Charl (aprox 14CHF per persona i

Descripció de la ruta amb mapes (1 per habitació)

trajecte, es requereix reserva).

GPS tracks disponibles a petició.

Assegurança assistència i cancel·lació. (opcional)

Atenció telefònica 7 dies

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 SCUOL
Arribada individual a Scuol. Tarda lliure.

DIA 2: SCUOL - MÜSTAIR APROX. 30 KM
Amb autobús creuarem l’ escarpada i romàntica Vall de S-charl, passant per aquesta població pintoresca de S-charl i el bosc
de pins de Tamangur. Comencem a pedalar per un sender únic a través de pins, just abans del pas de Costainas, més tard a
través de boscos de làrixs, passarem sobre la terrassa de sol de Lü a Münstertal. Després de la teva arribada, recmonaem
veure el monestir de Müstair, que forma part del patrimoni cultural mundial de la UNESCO. Detalls: (camins individuals: 4 km)
790 hm
1'335 m.

DIA 3: MÜSTAIR- LIVIGNO . APROX. 45 KM
Avui ascendim a través de boscos de làrixs per la mística Vall de Mora: una vall celestial, una dels més impressionants de
Suïssa. Camí pedregós cap a Itàlia, bella ruta al costat de llacs lluents. Detalls: (camins individuals: 7 km)
1'415 hm 895
m.

DIA 4: LIVINGO – ST MORITZ . APROX. 45 KM
La ruta de tornada a Suïssa inclou tres passos, però només una pujada real. A partir del pas de Bernina, la ruta va cap avall,
el viatge és divertit i fàcil, i passarem a través de les pastures de muntanya i els boscos de làrixs, sota el magnífic teló de
fons de la glacera de Piz Palü i Piz Bernina a St Moritz. Detalls: (camins individuals: 13 km) 1'210 hm 1'150 m.

DIA 5: ST. MORITZ – BIVIO APPROX. 40 KM
El dia comença passant per un sender pintoresc, sense asfaltar, al costat dels llacs de l'Alta Engadina, preciós sender únic
amb àmplies vistes sobre Isola. Des Val Bregaglia, un vell camí de mules que et condueix al Pas de Septimer, Es tracta d'una
ruta exigent; fins i tot els millors ciclistes ho donen tot. Detalls: (camins individuals: 6 km) 1'515 hm
1'675 m.

DIA 6: BIVIO- TIEFENCASTEL, APROX 35 KM
Sender de bosc crepitant fora de la vall, prova d'ascens cap al Sud. Després una secció tranquil·la al llarg de la ruta romana
de Septimer en una terrassa sobre el fons de la vall, sender únic excel·lent amb vistes espectaculars. Detalls: aprox. 35 km
(Camins senzills: 2 km) 735 hm 1'655 m.

DIA 7: SORTIDA INDIVIDUAL O DIES EXTRA
Després de l'esmorzar la ruta arriba al final i comença el seu 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 2021

Temporada 1: del 12 de juny a el 03 de juliol i de l'18 de setembre a el 17 d'octubre de 2021.
Temporada 2: de el 04 de juliol a el 17 de setembre de 2021

Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
Preus per persona

CAT A CAT B

Hab. Doble amb esmorzar TEMP 1 854 € 746 €
Hab. Doble amb esmorzar TEMP 2 902 € 784 €
Suplement hab. individual

280 € 237 €

Lloguer de bicicleta MTB

237 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Categoria A: hotels de 4 * i 3 *
Categoria B: hotels de 3 * i pensions locals

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

