La ruta de Ijsselmeer en bici
Una ruta en bici vorejant el llac Ijsselmeer des de Nunspeet per granges tradicionals,
boscos i restes històriques d'antigues muralles

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
323 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
NUNSPEET - (PAÏSOS BAIXOS) / NUNSPEET - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
DIARIAMENT / DIVENDRES - DISSABTE - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
DS., 30/04/2022 - 12:00 - DG., 11/09/2022 - 12:00
CADA DISSABTE I DIUMENGE DEL 30 D'ABRIL A L'11 DE SETEMBRE DEL 2022. TAMBÉ CADA DIVENDRES DE L'1 DE JULIOL AL
12 D'AGOST DEL 2022

Serveis

Inclosos

No inclosos

8 dies / 7 nits en hotel de 3 * i 4 *

Ferri de Enkhuizen - Stavoren (19 € aprox.). El client ha de

Habitació amb dutxa / banyera i lavabo

carregar les maletes fins al ferri. Caminar uns 400-700 m

7 esmorzars bufet

segons hotel) Pagant un fee d'2,5 euros (pagat en destí) l'hotel

Possibilitat de reservar mitja pensió (sopar de 3 plats)

traslladarà les maletes. A Stavoren us recolliran les maletes al

Trasllat de l'equipatge (1 peça de max. 20 kg. Per persona)

moll per dur-les a Harich / Lemmer.

Aparcament gratuït de l'hotel
Taxes locals
Mapa, informació turística i descripció de la ruta
Servei d'atenció telefònica (també els caps de 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 NUNSPEET
Nunspeet està situat enmig de la bella naturalesa de "Veluwe". Als voltants podreu admirar granges antigues, prats verds i
grans boscos. És per això que aquest poble és conegut com "La Perla de Veluwe".

DIA 2: NUNSPEET – AMERSFOORT (60 KM. APROX.)
La primera etapa et portarà Harderwijk, on farem la primera parada i podràs veure les restes de les muralles, les cases i els
edificis que formen la universitat i també el monestir. Continua el dia a Amersfoort, una ciutat on la història continua viva.
Darrere de les antigues muralles, podrà caminar a través d’ acollidors carrerons. També és el lloc ideal per anar de compres.

DIA 3: AMERSFOORT – PURMEREND (70 KM. APROX.)
Al tercer dia, arribarem a Purmerend. Durant el camí, una de les visites interessants serà Naarden - Vesting, que és una de
les fortificacions més ben conservades d'Europa. El paisatge està dominat per l'antic pantà "Eemland". També destaca el
castell medieval de Muiderslot on podràs gaudir de les exhibicions i dels seus jardins.

DIA 4: PURMEREND – ENKHUIZEN (56 KM. APROX.)
Durant el camí cap a Enkhuizen, podrás visitar Edam, molt famós pels seus formatges excel·lents! Des Edam podràs pedalar
fins Hoorn, ciutat coneguda també com "La pela de Ijsselmeer". Un altre lloc per visitar és "Broeker harbour". La destinació,
Enkhuizen, va ser en el "Segle d'Or" un dels primers ports.

DIA 5: ENKHUIZEN – HARICH / LEMMER (35 - 40 KM. APROX.)
A les 8:30 agafareu un ferri cap a Stavoren. Aquesta ruta us guiarà a través dels paisatges Frissis. Stavoren, per exemple,
s'ha fet molt popular ja que la ruta de les onze ciutats passa per aquí.

DIA 6: HARICH / LEMMER – ZWARTSLUIS (50 - 62 KM. APROX.)
Entre Harich / Balk i Zwartsluis, anireu a través del parc nacional de "De Weerribben", una antiga zona de pantà de torba. La
Swartsluys és una antiga fortalesa, que és el lloc ideal per practicar esports aquàtics.

DIA 7: ZWARTSLUIS – NUNSPEET (52 KM. APROX.)
El punt d'interès més destacat del camí cap a Nunspeet és Kampen, un cop a Hanzestadt. Aquesta ciutat té ni més ni menys
que 500 monuments. Després de passar el petit poble de Noordeinde, tornareu al paisatge de "Veluwe", i després d'un
inoblidable viatge en bicicleta, arribareu a Nunspeet.

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

Preus
PREUS
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
Hab. Doble + esmorzar

535 €

Suplement temporada alta (del 13 de juny al 23 d'agost) 50 €
Suplement individual

222 €

Supl. mitja pensió

205 €

Lloguer bicicleta

78 €

Lloguer bicicleta elèctrica

156 €

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

