Nord d'Holanda en bici i vaixell
Ruta en bicicleta per l'Holanda del nord navegant pels famosos canals del país i
gaudint de la comoditat d'un creuer

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
215 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / BICI I VAIXELL
INICI / FINAL:
ÁMSTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS) / ÁMSTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
25/03/2023 - 14/10/2023
**PER REALITZAR AQUEST VIATGE, ELS PASSATGERS HAURAN DE PRESENTAR EL CERTIFICAT COVID19, SENSE ELL, NO
PODRAN VIATJAR**

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en cabina exterior amb dutxa/lavabo en categoria

Viatge cap a i des d’Amsterdam, les tarifes d'estacionament,

reservada.

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

Programa segons descripció.

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

Beguda de benvinguda.
Neteja diària de la cabina.
Canvi de roba de llit i tovalloles segons sigui necessari.
Pensió completa: esmorzar bufet, dinar o dinar de picnic per la
ruta en bicicleta, cafè i te a la tarda i sopar.
Totes les taxes de ports, encluses i ponts.
Reunió diària per explicar les rutes en bicicleta.
Instruccions impreses i mapes detallats per a excursions amb
bicicleta, diàries (1 per cabina).
Guia de ruta
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 AMSTERDAM / AMSTERDAM – HOORN
Arribada individual a Amsterdam. Embarcament a la tarda. Potser vulguis prendre el seu temps per explorar la ciutat
d'Amsterdam. A les 17:30h el vaixell salparà rumb Hoorn, ciutat d’interès per el seu casc històric.

DIA 2: HOORN – ENKHUIZEN (20-26 KM. APROX.)
Hoorn és una antiga ciutat en la qual encara es poden trobar molts edificis que daten del segle 17 (per exemple, el Regentur
o West Frisia - avui un museu -, les escales de la ciutat en la Pedra Vermella, la torre de port, així com les cases
d'emmagatzematge de l'època quai). Avui aniràs amb bicicleta de Hoorn a Enkhuizen. Has de visitar el preciós port de
Zuiderzeemuseum.

DIA 3: VAIXELL DE ENKHUIZEN – LEMMER i tour amb bici (32 - 42 KM. APROX.)
El dia comença amb vaixell via Ijsselmeer fins a Lemmer on farà una ruta circular començant en Oosterzee Buren fins a
Tjeukemeer, passant a més per Munnekeburen, i a continuació, Rottige Meente, Scherpenzel i Schoterzijl, des d'aquí tornarà a
Lemmer amb el seu casc antic i belles cases a dues aigües. Visita opcional: Woudagemaal.

DIA 4: LEMMER - STAVOREN (33 - 48 KM. APROX) Vaixell Stavoren - Oudeschild
Avui aniràs amb bicicleta a Sondeler al llac Lein des d'allí a través dels boscos de Rijsterbos passaràs per Mokkebank i Roode
Klift que es troba en Stavoren. Des d'allí el viatge contínua en el creuer fins a “Oudeschild” a la illa de Texel.

DIA 5: RUTA PER L’ILLA TEXEL (31 - 49 KM APROX) /OUDESCHILD – DEN HELDER
D'hora al matí naveguem fins a la Illa de Texel, podem fer un viatge d'anada i tornada en bicicleta a les illes més grans del
mar del nord dels Països Baixos. Hi ha nombroses alternatives de viatge. Recomanem visitar la fàbrica de cervesa. El viatge
continua en direcció a Donin Helder sobre les 18:00hrs.

DIA 6: DEN HELDER VIA SAINT MAARTENSVLOTBRUG - ALKMAAR (27 - 57 KM. APROX.)
Al matí, continua la teva ruta amb bicicleta a través de les dunes de Alkmaar. Tindràs la possibilitat d'anar a bord del MS
SERENA a St. Maartensvlotburg i continuar amb creuer per Alkmaar. Com a alternativa, també pots començar el tour amb
bicicleta a Sant Maartensvlotburg.

DIA 7: ALKMAAR - WORMERVEER – AMSTERDAM (28 KM. APROX.)
Al matí tindràs l'oportunitat de visitar el mercat del formatge de Alkmaar (D'Abril a Setembre). Al migdia salparàs a
Wormerveer des d'on aniràs a Zaamdam on podras anar amb bici pel museu a l'aire lliure de Zaanse Schans (entrada no
inclosa). Continuaràs per l'àrea recreativa de Twiske cap a Amsterdam. A la tarda tindràs l'oportunitat de prendre una petita
barca per passejar pels canals de Amsterdam.

DIA 8: AMSTERDAM
Després del esmorzar, sortida individual

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

Llegir més
PREUS PER PERSONA TEMPORADA A

TEMPORADA B

TEMPORADA C

TEMPORADA D

TEMPORADA E

HAB. DOBLE /

599 €

699 €

749 €

849 €

999 €

649 €

749 €

799 €

899 €

1.049 €

749 €

849 €

899 €

999 €

1.099 €

CUBERTA PRINCIPAL
JUNIOR SUITE /
CUBERTA PRINCIPAL
HAB. DOBLE /
CUBERTA
PROMENADE
LLOGUER BICICLETA

88 €

LLOGUER BICICLETA

210 €

ELÈCTRICA

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

