Ruta en bici i vaixell per Bruges i Brussel·les
Acosta't a algunes de les ciutats més importants de Bèlgica a cop de pedal. Per
conèixer d'una forma diferent Bruges, Brussel·les, Gant o Anvers

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
270 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / BICI I VAIXELL
INICI / FINAL:
BRUJAS - (BÈLGICA) / BRUSELAS - (BÈLGICA)
SORTIDES:
SETMANALMENT
VIGÈNCIA RUTA:
16/05/2020 - 22/08/2020
SORTIDES EL 16 DE MAIG, EL 27 DE JUNY, EL 11 DE JULIOL I EL 8 I 22 D'AGOST DE 2020.

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en cabina amb dutxa/lavabo en categoria reservada.

Viatge a Bruges i Brussel·les, les tarifes d'estacionament,

Programa segons descripció.

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

Beguda de benvinguda.

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

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.
Instruccions impreses i mapes detallats per a excursions amb
bicicleta, diàries (1 per cabina).
Guia local per les excursions en bici guiades.
Tracks GPS

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 BRUGES
Trobaràs el MS MECKLENBURG al port de Bruges i l'equip et donarà la benvinguda a bord. Pren-te el teu temps per descobrir
la interessant ciutat de Bruges “La Venècia del Nord”, és àmpliament coneguda a Europa pel seu art i museus. No oblidis
visitar el casc antic de Bruges, amb el seu nombre de Grachten (petits canals) que pertany al patrimoni cultural de la
humanitat de la UNESCO. Gaudeix del bon ambient i l'atmosfera al voltant de la plaça Grote Markt (la gran plaça del mercat),
mentre beus un bon te o cafè.

DIA 2: VIATGE PER BRUGES AL MAR DEL NORD (55 km APROX. )
La teva primera ruta et portarà a Damme, el lloc de naixement de Eulenspiegel i a la localitat costanera de Blankenberge.
Platges de sorra i un munt de cafès (es pot nedar al mar) et donaran l'oportunitat d'un bon descans. Després
d'aproximadament 2 hores pedalejaràs de tornada a Bruges.

DIA 3: BRUGES - GANT (40km APROX. )
Durant l’esmorzar MS QUO VADIS navegaràs fins a Moerebrugge. La ruta amb bicicleta segueix al llarg del canal GantOstende a través de l'àmplia plana flamenca fins a Gant. Després del sopar, les meravelloses llums dels vells carrerons de la
ciutat et conviden a fer una passejada romàntica. Durant l'Edat Mitjana, Gant va ser la segona ciutat més gran després de
París i ha conservat la seva riquesa arquitectònica al centre històric de la ciutat fins a l'actualitat.

DIA 4: GANT - DENDERMONDE - SINT AMANDS (48 km APROX. )
Després d’esmorzar, pedalejaràs fins a Dendermonde on podràs fer un descans i prendre cafè a la meravellosa plaça
flamenca Grote Markt (plaça major) . A la nit navegarem cap a Sint Amands una de les zones més belles i sinuoses del riu
Schelde.

DIA 5: SINT AMANDS - ANVERS (42 km APROX. )
Avui la ruta amb bici comença en Sint Amands. Pedalejaràs més enllà de la torre d'aigua i creuaràs el canal Brussel·les-Rupel.
Continuaràs amb bicicleta a través d'una zona històrica de crema de maons, on els maons s'han produït des de l'Edat Mitjana.
Després seguiràs la ruta pel riu Rupel fins a arribar al riu Schelde. De Rupelmonde pedalejaràs còmodament cap a Hemiksem,
després riu avall fins a Anvers, centre mundial del comerç de diamants i la destinació d'avui. Anvers ofereix una sèrie de llocs
d'interès com l'ajuntament decorat en estil renaixentista, l'històric Grote Markt, l'enorme Catedral Liebfrauen i el castell
medieval de Steen.

DIA 6: ANVERS - LIER - WILLEBROEK (45 km APROX. )
Després de l’esmorzar, pedalejaràs en direcció Willebroek a través de Lier on el MS QUO VADIS ja t'estarà esperant. Depenent
del interès i la participació, es farà un tast de cervesa a bord (pagament a part).

DIA 7: WILLEBROEK - MALINES – VILVOORDE - BRUSSEL.LES (40 km APROX. )
La teva última ruta amb bicicleta et conduirà a través de paisatges verds i muntanyencs des de Malines a Vilvoorde, mentre
el vaixell està navegant a través del canal Willebroek. A Malines, trobaràs una densitat notable de més de 300 edificis
catalogats com a monuments històrics, entre ells: vuit esglésies, totes construïdes en un àrea de només tres quilòmetres
quadrats. De Vilvoorde tornaràs a Brussel·les. Pren-te el teu temps per passejar pel casc antic que és digne de veure, fer un
cop d'ull a la sala gòtica de la ciutat, les belles cases gremials, el gran mercat i el "Männeken Pis".

DIA 8: TORNADA
Després del esmorzar, sortida individual o possibilitat de nits extres.

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

Preus
PREUS 2020
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
PREUS PER PERSONA
Cabina doble

999 €

Cabina doble d'ús individual

1.499 €

Lloguer de bicicleta i equips, bosses de mà i manuals 83 €
Lloguer de bicicleta elèctrica

183 €

Informació addicional
Observacions importants: El teu viatge cap a i des de Bruges / Brussel·les serà individual. Bàsicament, ens reservem el
dret de fer canvis de ruta i programa. Si hi ha alguna condició climàtica o de nivells d'aigua i la ruta no pot dur-se a terme, el
capità es reserva el dret de canviar la ruta a la seva consideració i per la teva seguretat (això no s'accepta com una raó per
a l’anul·lació gratuïta). L'interior de la nau és una zona de no fumadors: solament es permet fumar en la terrassa. Com a
mesura de seguretat, la prohibició legal de fumar s'aplica en totes les cabines; això significa que totes les cabines i sales de
bord són zones de no fumadors.
Embarcament: de 15:00 a 17:00 hores
Desembarcament: Després d’esmorzar sobre les 09:30 hores.
Bicicletes a bord: bicicletes unisex, 7 marxes, fre de mà i fre de pedal i alforges. Les bicis elèctriques només estan
disponibles amb reserva prèvia i en nombre limitat. Per favor, indica la teva alçada en reservar.
Rutes en bicicleta: Les distàncies són "distàncies aproximades" d'excursions amb bicicleta recomanades. Quan un client
no vulgui realitzar l'itinerari d'un dia, podrà relaxar-se a bord durant la navegació al següent port. Les rutes amb bicicleta
són individuals, al teu propi ritme, sense un guia turístic, però amb informes diaris de bord i els mapes detallats de la ruta
amb bicicleta i adreces. Gairebé tots els passejos amb bicicleta es classifiquen en nivell fàcil.
Excursions: Les excursions esmentades al programa són totes opcionals (de pagament - no inclòs en el preu del viatge) i
es poden reservar directament a bord.
Equipatge: recomanem: roba impermeable, casc de bicicleta, barret per al sol i sabatilles d'esport.
Dieta: (lactosa, gluten) sota petició i amb suplement. S’ha de reservar-se almenys 14 dies abans de la sortida.
Documents de viatge: Estrangers de la UE necessiten un passaport vàlid.

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

