Ruta per la Bretanya en bici
Acosta't a aquest racó de França, famós per tenir una de les millors gastronomies
del país, una oferta cultural extraordinària, i uns paisatges únics al costat del oceà
Atlàntic

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
299 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
SAINT-MALO - (FRANÇA) / SAINT-MALO - (FRANÇA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2021 - 30/09/2021
SORTIDES DIÀRIES DEL 01 D'ABRIL AL 30 DE SETEMBRE DE 2021

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits en bons hotels de 2 * amb esmorzar

Taxes turístiques

5 sopars (menú de 3 plats), excepte el dia 1 i el dia 7 a St. Malo

Assegurança de bicicleta

Transport d'equipatge

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Descripció detallada del recorregut i mapes.
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 SAINT-MALO
Aprofita l'oportunitat i visita el nucli antic envoltat per enormes muralles.

DIA 2: SAINT-MALO - DOL-DE-BRETAGNE / 50 KM APROX.
Al llarg del riu Rance, aniràs a través del país creuant les antigues àrees de Polder fins arribar a Dol-de-Bretagne, una
important parada del "Tro Breiz" o el pelegrinatge bretona en l'Edat Mitjana.

DIA 3: DOL-DE-BRETAGNE - ST.-BRICE-EN-COGLES / 53 KM APROX.
Avui descobriràs un dels menhirs més grans (Camp Dolent, 9,50 m), el bosc de Villecartier i la petita ciutat de Antrain fins
arribar al teu destí, St.-Brice-en-Coglès.

DIA 4: ST.-BRICE-EN-COGLÈS - FOUGÈRES - ST.-BRICE-EN-COGLÈS / 57 KM APROX.
En l'etapa d'avui visitaràs un dels punts destacats d'aquesta ruta, la ciutat i fortalesa medieval de Fougères. A més, els
boscos intactes de roures i faigs, així com la gamma i el camp de tanques t'acompanyaran al llarg del recorregut.

DIA 5: ST.BRICE-EN-COGLES - BEAUVOIR / 69 KM APROX.
La ruta et portarà cap al nord i cap a la zona costanera, passant la ciutat de St. James, on destaquem el seu cementiri militar
americà i la vall de Sélune. Al final de l'etapa arribes a Beauvoir, situat molt a prop de l'illa Mont-Sant-Michel, declarada
Patrimoni Mundial per la UNESCO.

DIA 6: BEAUVOIR-CANCALE / 45 KM APROX.
En l'etapa d'avui visitarà el punt més destacat d'aquest recorregut: Mont-Sant-Michel. No perdi l'oportunitat de visitar el seu
poble i la seva abadia, construïts sobre una roca enmig d'una badia.
Abans d'arribar al seu destí, Cancale, passarà pels Polders a Vivier sur Mer, tenint sempre una vista espectacular de el MontSaint-Michel.

DIA 7: CANCALE - SAINT-MALO / 25 KM APROX.
Avui aniràs des de la costa sorrenca a l'espectacular costa de penya-segats a través de Cancale fins a la "Pointe du Grouin"
amb una meravellosa vista sobre tota la badia i el mar.

DIA 8: SORTIDA O OPCIÓ DE NITS EXTRES
Després del esmorçar, acaba el tour.

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 01 d'abril al 30 de juny i del 02 al 30 de setembre de 2021.
TEMPORADA 2: del 01 juliol al 01 de setembre de 2021.

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

Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2

Hab. doble

855 €

895 €

Hab. individual

1.135 €

1.175 €

Lloguer bicicleta

117 €

Lloguer bicicleta elèctrica 180 €

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

