Holanda en bici amb nens
Una proposta per fer en família per alguns dels millors racons d'Holanda: molins,
castells medievals, granges i boscos

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
261 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
AMERSFOORT - (PAÏSOS BAIXOS) / AMERSFOORT - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2022 - 23/09/2022

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits en hotel *** / ****

Taxes turístiques

Esmorzar.

Assegurança de la bicicleta

Mitja pensió opcional amb suplement.

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Descripcions detallades de les rutes i mapes.

Ferris, es paga en el destí.

Amb petició prèvia: Tracks de GPS.
Informació turística sobre els llocs d'interès.
Transport de maletes fins al següent hotel.
Servei d'atenció telefònica durant 7 dies de la setmana.

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 AMERSFOORT
Arribada a Amersfoort. Aparcament gratuït a l'hotel (no requereix reserva).

DIA 2: AMERSFOORT - MUIDERBERG (43 KM APROX.)
Des de Amersfoort la ruta segueix pel costat nord de la "real" Baarn, i la bonica Narden, fins arribar a Muiderberg.

DIA 3: MUIDERBERG - VOLENDAM (43 KM APROX.)
A Muiderberg pedalejaràs fins Muiden on es pot visitar el seu castell medieval. A partir d'aquí, será un curt viatge a
Amsterdam. Un passeig agradable al llarg de l'antic estuari que et portarà a Waterland, amb els seus prats, canals i cursos
d'aigua antics. Després arribarás a Amsterdam. En aquesta ciutat cabdal hi ha més que canals, ponts i més de 800.000
bicicletes. Després de gaudir d'Amsterdam, la ruta continua al cim de l'antic dic de la mar fins a Volendam. Aquest poble de
pescadors sempre ha tingut un caràcter molt propi.

DIA 4: VOLENDAM - ENKHUIZEN (49 KM APROX.)
Avui la ruta serà més tranquil·la, passaràs per precioses granges i molins de vent, continuaràs per la costa fins a Edam, Hoorn
i Enkhuizen. En aquestes ciutats podràs contemplar bells edificis que són recordatoris de l'Edat d'Or pròspera del segle XII.
Durant segles, petits i rodons formatges salats van ser elaborats pels productors de llet en pòlders veïns. Al Zuiderzee
Museum, a Enkhuizen, aprendràs com era la vida a les ribes de Zuiderzee, amb explicacions per als nens.

DIA 5: ENKHUIZEN - LELYSTAD (35 KM APROX.)
A Enkhuizen, pujaràs a bord d'un ferri fins a Urk. Urk i la veïna Schokland visitaràs les illes del Zuiderzee. Les condicions de
vida eren difícils per als pescadors i els illencs, finalment, van haver de ser evacuats. El 1942 les illes van ser incorporades a
un nou pòlder i la gent es va traslladar de nou. Continuaràs a través de Schokland, la perla de Flevoland, és una antiga illa al
Zuiderzee. T'adonaràs que Schokland es troba més alta que el pòlder circumdant. També part de la Noordoostpolder.
Simbolitza la batalla contra l'aigua dels habitants dels Països Baixos. Després de Schokland passaràs a Lelystad, i continuaràs
el tour dels Lelystad. A més de dos museus interessants, Lelystad és també la llar del centre comercial de Batavia Stad Outlet.

DIA 6: LELYSTAD - HULSHORST (38 KM APROX.)
Després de Lelystad, pedalejaràs per l'amplada de Flevoland, la 'nova terra', passarás per granges, camps i pel bosc fins
arribar a Harderwijk, de tornada al 'continent'. Aquí és on es troba el Delfinari, dins el zoològic més gran d'Europa de als
mamífers marins. Nens i adults podran gaudir d'espectaculars shows amb dofins, morses, lleons marins i taurons. Després
d'Harderwijk pedalejaràs una curta distància fins Hulshorst, on podràs relaxar-te al hotel al costat de la piscina.

DIA 7: HULSHORST - AMERSFOORT (53 KM APROX.)
Avui Hulshorst, pedalejaràs per les ribes dels llacs Veluwerandmeren i podràs passejar per Amersfoort. L’ecant més gran
d'aquest tram de la ruta és la barreja de boscos, l'aigua i els pòlders.

DIA 8: TORNADA A CASA
Després de l'esmorzar a l'hotel és el moment de tornar a casa.

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
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 Bici (Hab. Doble i esmorzar)

699 €

1 nen (menors de 12 anys, compartint hab. Doble amb pares) 459 €
Mitja pensió

253 €

Lloguer bicicleta

94 €

Lloguer bicicleta nen

78 €

Lloguer bicicleta elèctrica

195 €

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

