El Canal du Midi en bici fins a Carcassone
Una proposta de cicloturisme per un dels canals més famosos d'Europa. Un
recorregut pla, per alguns dels millors paisatges de França

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
230 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
MONTPELLIER - (FRANÇA) / CARCASONA - (FRANÇA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
13/03/2022 - 30/10/2022

Serveis

Inclosos

No inclosos
Assegurança de la bicicleta

Ruta Individual - Auto guiada

Tot allò que no aparegui reflexat a la promoció

6 nits en hotels 3 *** i 4 **** amb esmorzar
taxes locals
Reunió informativa de benvinguda
Transport d'equipatge (1 peça d'equipatge per persona)
Documentació detallada, fullets, plànols, mapes, etc.
Tracks GPS a petició
Senyalització al llarg de la ruta
Armilla de seguretat per a bicicletes
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 MONTPELLIER
Arribada individual a Montpeller. A la recepció rebràs teus documents de viatger.

DIA 2: MONTPELLIER - SÈTE / 45 KM APROX.
A les 9:30 h, estarem al seu hotel per ajustar la bicicleta de lloguer i donar-te tota la informació necessària sobre el
recorregut. Des de la elegant ciutat de Montpeller, aniràs amb bicicleta al llarg del riu Lez en un carril bici a través d'un
santuari d'aus fins Palavas i el mar Mediterrani. Després, el camí et portarà al llarg de la cadena Rhone-Sète a través d'un bell
districte dels llacs i, finalment, a Frontignan-Plage i Sete.

DIA 3: SÈTE - BEZIERS / 60 KM APROX.
Aquest matí no has d'oblidar portar el teu banyador. Al matí passejaràs per la platja en un carril bici perfecte fins Agde. Aquí
es pot visitar el casc antic i la catedral de pedres negres. A continuació, el Canal du Midi segueix fins a Beziers.

DIA 4: BEZIERS - NARBONNE / 45 KM APROX.
A través del pont sobre el riu Orb, arribaràs a les 7 rescloses en Fonséranes. Continua el teu viatge pel canal, passant per
l'oppidum celta de Ensérune i una imponent església gòtica a Capestang. Continuem per petits camins i camins a través de
les vinyes a Narbona.

DIA 5: NARBONA - HOMPS O LA REDORTE / 40 - 45 KM APROX.
Visiteu el nucli antic de Narbona i els seus famosos monuments antics com el palau de l'arquebisbe i la catedral gòtica.
Després condueix pel Canal de la Robine i per petits camins fins al Canal du Midi, que et porta al petit poble de Homps, o una
mica més endavant, a la Redorte.

DIA 6: HOMPS O LA REDORTE - CARCASSONA / 40 - 35 KM APROX.
Avui continua pel Canal du Midi fins arribar a la fascinant i històrica ciutat de Carcassona, la famosa ciutat medieval
emmurallada amb els seus 2 murs circulars i una enorme fortalesa medieval, la més gran d'Europa i nomenada Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO.

DIA 7: SORTIDA DE CARCASSONA
Torna a Montpeller amb tren o amb autobús i acaba les teves vacances o queda't més temps a Carcassona o Montpeller o en
qualsevol altre lloc. Podem ajudar-te a trobar allotjament per això.
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Preus
TEMPORADES
Temporada 1: 13/03 – 16/04 y 25/09 – 30/10 de 2022
Temporada 2: 17/04 – 25/06 y 04/09 – 24/09 de 2022
Temporada 3: 26/06 – 03/09 de 2022

Consulta preus per a nens (0 - 13 anys) en habitació triple.
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
PREU PER PERSONA TOUR 7 DIES/6 NITS
TEMPORADA

Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

Habitació Doble

750 €

Suplement habitacio individual

430 €

Mitja pensió

262 €

Lloguer de bicicleta

112 €

Lloguer de bicicleta elèctrica

225 €

860 €

900 €
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