Ruta en bici per la Provença
Una proposta de cicloturisme per la regió més mediterrània de França. La Provença,
famosa per la seva gastronomia, pels seus camps de lavanda i pels seus agradables
paisatges.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
305 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
ORANGE - (FRANÇA) / ORANGE - (FRANÇA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DILLUNS - DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
19/03/2022 - 17/10/2022

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament en la categoria seleccionada amb esmorzar

Taxes turístiques

Mitja pensió, amb suplement

Assegurança de bicicleta

Reunió de benvinguda

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Documents detallats de la ruta
Guia de parla anglesa de suport durant la ruta (en el cas de ruta guiada)
Trasllat de maletes
Servei telefònic tots els dies
GPS tracks disponibles sota petició

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 ORANGE
Gaudeix de la ciutat i els meravellosos monuments arquitectònics de l’època romana. Al gran teatre i l’ Arc de Triomf són
testimonis històrics d’aquesta època. El barri antic amb encant provençal amb les petites botigues i cafès no et deixaran
indiferent.

DIA 2: ORANGE - CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE – AVIGNON (50 KM APROX)
La primera parada serà la ciutat mundialment famosa per les seves vinyes, Châteauneuf-du-pape. Pedalejaràs cap a la ciutat
d’Avignon al llarg del riu Roine a través del carril bici. Nosaltres recomanem un passeig pel barri antic amb una petita visita al
Palau Papal.

DIA 3: AVIGNON – ST. RÉMY – ARLES (55 KM APROX)
Durant el dia d’avui no trobaràs cap carreta transitada fins a St. Rémy, probablement la més bonica i típica ciutat de la
Provença. Res supera el bullici, els colors i la riquesa d’aromes, sota l’ombra dels plataners. Segueix la ruta cap a les Alpilles
on gaudiràs de les grans vistes de Les Baux. Degut a la seva fantàstica localització i per les ruïnes de les fortaleses, Les Baux,
és també coneguda com la “ciutat en roca”. Cultura romana i patrimoni romànics caracteritzen la ciutat i la historia de Arles.
Arles va ser la segona ciutat més gran del imperi romà, i és també la ciutat de Vincent Van Gogh.

DIA 4: ARLES – CAMARGUE – ARLES (45 KM APROX)
La Camargue és un dels únics paratges naturals amb llacs d’aigua salada, vastes estepes salines, cavalls salvatges i els
famosos flamencs roses. Petits camins que et porten dins de l’única reserva natural. A Mejanes amb Les Arenes es pot viatjar
amb un petit tren a traves de la naturalesa verge i admirar, amb una mica de sort, els flamencs i toros salvatges. La ruta que
faràs estarà lliure de tràfic fins Arles.

DIA 5: ARLES – NIMES (50 KM APROX)
Pel matí es visiten les ciutats de Beaucaire i Tarascon, on s’hi troba un castell del segle XII. Visita un cafè a Beaucaire i
gaudeix d’una pausa al costat de la riba del riu. A Nimes nombrosos edificis ben conservats són l'evidència dels romans.
Visita la arena, la Maison Carrée o el Tour Magne. O gaudeix de la part moderna de la ciutat, el "Carré d'Art" de Norman
Foster. (Ruta guiada inclou una visita guiada per la ciutat).

DIA 6: NIMES – PONT-DU-GARD – UZÈS (50 KM APROX)
La fortalesa de Tarascon, t’acompanyarà una estona través de les vinyes i vinyets de Costières-de-Nimes. Cap el migdia
aniràs per Pont-Du-Gard, el famós aqüeducte des dels temps de roma, declarat patrimoni de la humanitat. Plantes
aromàtiques com l’espígol, farigola i romaní acompanya la bonica ciutat provençal de Uzès, que atrau amb el seu màgic
encant medieval. Altres llocs d’interès, el únic mercat de la plaça, rodejat d’arcades, val la pena veure.

DIA 7: UZÈS – ORANGE (55 KM APROX)
Avui el paratge canvia de nou. L’última etapa que aniràs cap a un paratge muntanyós de la Garrigue, amb els seus roures i
herbes mediterrànies. Més tard, les vinyes i les seves boniques hortes de Provença retornen. En l’altre lloc del riu la ruta
segueix per altres regions de vi en el Côte du Rhône i arribes a la ciutat d’Orange per la tarda.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL
Sortida individual després del desdejuni.

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: Del 19 de març al 3 de juny i del 4 al 17 d'octubre del 2022
Temporada 2: Del 4 al 27 de juny i del 7 d'agost al 3 d'octubre del 2022
Temporada 3: 28 de juny al 6 d'agost de 2022

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.
Consulteu dates i preus per a sortides autoguiades.
Llegir més
Categoria

Categoria A Categoria B

Preu per persona temporada 1 919 €

819 €

Preu per persona temporada 2 949 €

849 €

Preu per persona temporada 3 979 €

879 €

Suplement hab. individual

200 €

180 €

Suplement Mitja Pensió

233

217 €

Lloguer bicicleta

98 €

Lloguer bicicleta elèctrica

222 €

Informació addicional
ALLOTJAMENTS:
Categoria A: Hotels confortables de 3* i 4* (alguns amb aire condicionat i piscina)
Categoria B: Hotels i casa d'hostes de 2* (totes les habitacions amb bany privat)

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

