El sud d'Holanda en bici y vaixell
Una proposta de cicloturisme per conèixer el sud d'Holanda. Amb els avantatges
d'allotjar-te en un còmode vaixell, per no fer i desfer maletes.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
238 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / BICI I VAIXELL
INICI / FINAL:
ROTTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS) / ROTTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
25/03/2023 - 14/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en cabina reservada amb lavabo i dutxa.

Viatge cap a i des de Ròterdam, les tarifes d'estacionament,

Programa esmentat anteriorment.

servei de transport, lloguer de bicicletes, entrades i excursions,

Tots els càrrecs relacionats amb els ports, ponts i rescloses.

bitllets de ferri, begudes a bord, propines, assegurances.

Beguda de benvinguda.
Neteja diària de les cabines.
Roba de llit i tovalloles.
Pensió completa (esmorzar bufet, dinar de pícnic o dinar al
vaixell, sopar de tres plats).
Instruccions impreses i mapes detallats per a excursions amb
bicicleta, diàries (1 per cabina).
Informació turística diària sobre la ruta.
Inclou guia (anglès / alemany)
Tracks GPS (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 RÒTERDAM
Embarcament a partir de les 16.00 hores. Rotterdam és una ciutat amb moltes cares: destaca tant per ser una ciutat
portuària important, així com una elegant ciutat comercial i moderna, plena d'artistes i edificis únics, convertint-la en una de
les ciutats més interessants d'Europa.

DIA 2: RÒTERDAM – DORDRECHT (40 KM APROX)
Aneu cap al passeig marítim a través de Krimpen aan den IJssel fins a Kinderdijk, on podreu visitar un dels grups de molins de
vent més famosos dels Països Baixos, nomenats Patrimoni Mundial de la UNESCO. Continueu el recorregut fins arribar a
Dordrecht, la ciutat més antiga d'Holanda. Passegeu pel cas antic i visiteu els edificis històrics, museus i teatres.

DIA 3: DORDRECHT – GORINCHEM (46-53 KM APROX)
Després d'esmorzar, agafareu un ferri per arribar al bell Parc Nacional De Biesbosch, on múltiples rius s'uneixen per formar
un delta d'aigua dolça de 8.000 hectàrees. No us perdeu l'oportunitat de visitar l'aèria amb vaixell, abans de continuar el seu
recorregut. Encreuament a Gorichem. Passegeu pel seu pintoresc i encantador nucli antic.

DIA 4: GORINCHEM – UTRECHT (47 KM APROX)
Dirigiu-vos cap a Leerdam, famosa pel formatge Leerdammer, fins a la ciutat fortificada de Vianen. Aquí podeu aturar-vos per
descansar breument mentre preneu un refrigeri en alguna de les seves nombroses cafeteries. Agafeu el ferri per creuar fins a
Vreeswijk. Continueu fins a la petita ciutat de Nieuwegein fins arribar a Utrecht. Considerada com el cor d'Holanda, aquesta
ciutat va ser construïda al voltant de la catedral. Passegeu pels pintorescos i visiteu les atraccions més destacades.

DIA 5: UTRECHT - SCHOONHOVEN (40-49 KM APROX)
Aprofiteu el matí per seguir explorant la ciutat d'Utrecht, abans de tornar a pujar a la vostra bicicleta. A través d'un bell
paisatge, passant per llocs tan emblemàtics com la Casa de Pesatge de Bruges, arribarà a Schoonhoven, on destaquem el
típic casc antic holandès.

DIA 6: SCHOONHOVEN – RÒTERDAM (43 KM APROX)
Des de Schoonhoven, pedalegeu tranquil·lament fins a la ciutat de Gouda, famosa pel seu formatge. El seu destí final avui és
Ròterdam. No desaprofiteu l'oportunitat de visitar el vostre port impressionant.

DIA 7: RÒTERDAM (DIA LLIURE / RÒTERDAM - DEN HAAG - SCHEVENINGEN I TORNADA 40
- 70 KM APROX)
Dues opcions per al recorregut amb bicicleta d'avui: la primera el portarà a Delft i, la segona, a Den Haag i al poble costaner
de Scheveningen. També podeu tornar a Rotterdam amb tren (16 € aprox. per persona).

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL
Esmorzar i desembarcament a les 09:00 h.

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

Preus
PREUS 2023
Temporada A: del 25 de març al 01 d'abril i del 07 al 14 d'octubre del 2023.
Temporada B: de l'01 al 08 d'abril i del 30 de setembre al 07 d'octubre del 2023.
Temporada C: del 08 al 15 d'abril i del 23 al 30 de setembre del 2023.
Temporada D: del 15 d'abril al 06 de maig i del 09 al 23 de setembre del 2023.
Temporada E: del 06 de maig al 09 de setembre del 2023.
+ 50% Cabina doble ús individual (només a petició).
** Cabines ubicades a la part posterior del vaixell; possible soroll del motor i del generador.
Possibilitat de reservar el paquet avançat, amb bosses de mà i segur de lloguer de bicicleta.
Llegir més
PREUS PER

TEMPORADA A

TEMPORADA B

TEMPORADA C

TEMPORADA D

TEMPORADA E

599 €

699 €

749 €

849 €

999 €

699 €

799 €

849 €

949 €

1.049 €

749 €

849 €

899 €

999 €

1.099 €

999 €

1.099 €

1.199 €

1.349 €

1.449 €

PERSONA
Hab. Doble / Coberta
Principal
Hab. Doble / Coberta
Superior (Astern)**
Hab. Doble / Coberta
Superior
Hab. Individual /
Coberta Superior
Lloguer bicicleta

88 €

Lloguer bicicleta

210 €

elèctrica

Informació addicional
**PER A REALITZAR AQUEST VIATGE, ELS PASSATGERS HAURAN DE PRESENTAR EL CERTIFICAT COVID19, SENSE
ELL, NO PODRAN VIATJAR**

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

