Ruta en bicicleta per Eslovènia
La "Ruta Esmeralda" de Eslovènia et portarà des de la ciutat de Ljubljana fins al mar
Adriàtic, al llarg d'una antiga ruta comercial.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
283 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
LIUBLIANA - (ESLOVÈNIA) / PIRAN - (ESLOVÈNIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
26/03/2022 - 15/10/2022

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits en habitació doble segons itinerari amb règim d'allotjament i esmorzar.

Taxes turístiques

Transport de l'equipatge d'hotel a hotel. (una maleta per persona).

Assegurança de bicicleta

Paquet d'informació que inclou el llibre de ruta i els mapes corresponents (un per reserva). Tot allò que no figuri en
Servei d'assistència durant el viatge.

l'oferta

Tracks GPS (sota petició).
Reunió de benvinguda personal i prova de bici en arribar.

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

Itinerari
DIA 2: LJUBLJANA – VRHNIKA (39+18 KMS OPCIONAL FINS LA VALL D'ISKI VINTGAR.
APROX.)
La primera etapa del viatge es realitzarà per planes històriques que envolten tota la capital. A mesura que comença al matí,
es posarà començament a la ruta a través de 160 km2 de planes pantanoses. El Ljubljanski Barje va ser una vegada un gran
llac, fins que es va assecar fa 6000 anys, deixant rere seu un paisatge molt divers que és ara la llar d'algunes de les espècies
d'aus, plantes i insectes més rares d'Europa. Durant la ruta podrà fer un curt passeig pel pintoresc congost anomenat Iški
Vintgar que és un congost tallat profundament en una impressionant altiplà de pedra calcària dolomita i és una reserva
natural i també visitar les restes del viaducte ferroviari més alt del món en Borovnica. En els mesos d'estiu fins i tot es pot
refrescar en un típic llac Carst de Podpec. Just abans d'arribar a Vrhnika es pot visitar el Museu de la Tècnica de la República
d'Eslovènia ubicat al Castell de Bistra, on es pot trobar una gran col·lecció de caça i una interessant exposició de limusines
Tito. Excursió opcional a Iski Vintgar Valley.

DIA 3: VRHNIKA -POSTOJNA (32+12 KMS OPCIONAL FINS LA RESERVA NATURAL DE
RAKOV SKOCJAN APROX.)
Dia muntanyós per camins secundaris. Un dia una mica més exigent sobre suaus turons, camins forestals i pels típics camps
eslovens anomenats Polje Carst, amb les seves boniques vistes passant de llarg per la muntanya Slivnica i el llac Planina i
admirar les meravelles d'aquest vast món de la pedra calcària Després pots parar per menjar un picnic (no inclòs) a la
reserva natural Rakov Škocjan conegut per les seves estranyes formacions rocoses calcàries i el congost impressionant que
conté alguns formacions de paisatges més increïbles de la natura, incloent dos ponts naturals. Excursió opcional a la reserva
natural de Rakov Skocjan. Allotjament en hotel de 4 *

DIA 4: POSTOJNA – STANJEL/ KODRETI (42+6 KMS OPCIONAL FINS AL CASTELL DE
PREDJAMA. APROX.)
L'etapa d'avui comença amb un tram muntanyós i un llarg descens després. Feu una parada en el camí per visitar la bella
cova de formació subterrània anomenada Postojna, formada al cor dels turons de pedra calcària, visitada per gairebé 30
milions de turistes. Aquest és el més extens sistema de coves d'Eslovènia, que abasta un total de 21 quilòmetres. El
recorregut de 1½ hora et portarà a través d'un món de conte de fades ple de grans i acolorides estalactites i estalagmites,
sense oblidar l'únic "peix humà", una criatura misteriosa que viu als foscos fons dins de les coves. Després pot prendre un
petit desviament per visitar la impenetrable fortalesa del Castell de Predjama encaixada en una esquerda d'un penya-segat
de 123 metres que sobresurt de manera espectacular a la conca circumdant a mig camí. Aquí va viure un cavaller vivaç i
atrevit: Erasmus. Excursió opcional al Castell de Predjama. Allotjament en hotels 3 * o hostals.

DIA 5: STANJEL-LIPICA - DIVACA (48 KM. APROX.)
Avui la ruta els portarà al jardí botànic de Sezana i de la Torre de Lokev a Lipica on podran admirar la raça equina autòctona:
els cavalls pura sang Lipizzaner, amb els seus balls elegants que els han fet obtenir una guanyada reputació a tot el món. La
història dels cavalls de Lipica està estretament relacionada amb l'escola d'equitació de Viena. Feu un recorregut en un
carruatge tradicional, poder veure'ls actuar i visitar-los de prop en els seus estables. Aquest serà un dia per recordar. Si tens
temps, també es pot visitar l'inusual però molt interessant "Museu de la Guerra", ambientat al poble de la torre de Lokev.
Allotjament en hotels 3 *

DIA 6: DIVACA – MUGGIA (38 KM. APROX.)
Inicialment terreny ondulat, després un llarg descens. Si no vistaséis les coves de Postojna, aquest matí pots visitar les coves
de Škocjan, no menys interessants però molt menys freqüentades, fins i tot figurava com a monument natural de la UNESCO!
Pots divertir-te a la ciutat italiana de Trieste, que va ser un port important amb el seu estil mundà i meravellosa atmosfera.
Visita el castell, la catedral i Plaça central de Piazza Unita. Trieste una vegada va ser part d'Eslovènia mentre estava sota el
govern de la monarquia austríaca. Relaxa't amb un caputxí en els molts cafès vintage. L'excursió acaba en Muggia, al sud de
Trieste. Després de tants dies amb bicicleta és el moment de gaudir d'un gelat al casc antic de la ciutat o relaxar-se en una
de les seves platges. Allotjament en hotel de 4 *.

DIA 7: MUGGIA – PIRAN (37+11 KMS OPCIONAL PARA VISITAR LAS SALINAS DE SECA
APROX)
Avui la ruta serà fàcil. Meravellós dia de bicicleta al llarg de la carretera costanera a Izola, on comença el nou carril bici
seguint l'antiga línia de ferrocarril. Gaudeix d'excel·lents vistes de la costa eslovena i Trieste Bay. Petita parada per fer un
cafè en un local de moda a Portorož. El viatge acaba al preciós i petit port venecià de Piran. Arribaràs a la meta final Piran

DIA 8: PIRAN
Sortida individual o extensió.

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

Preus
PREUS 2022
Temporada 1: 26.03 - 06.05 // 17.09 - 15.10
Temporada 2: 07.05 – 16 .09
Llegir més
PREU PER PERSONA
Tour individual

Doble

Supl. Individual Lloguer Bici Lloguer bici elèctrica

TEMP 1 TEMP 2
695 €

715 €

145 €

89

212 €

Informació addicional
Nota important: És obligatori portar casc a Eslovènia, es poden llogar pagant 12 € / dia.
* La mitja pensió inclou els sopars de 6 nits, no hi ha sopar inclòs a Muggia (diverses opcions de restaurants als voltants).

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

