Ruta en bici i vaixell per Holanda i Flandes
Holanda i Flandes juntes en aquesta proposta de cicloturisme que combina la bici
amb les comoditats que aporta allotjar-se en un vaixell, sense haver de fer i desfer
maletes

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
271 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / BICI I VAIXELL
INICI / FINAL:
BRUJAS - (BÈLGICA) / ÁMSTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
16/04/2023 - 24/09/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament al vaixell esmentat.

Begudes.

7 x esmorzar.

Lloguer de casc.

Menjar per emportar.

Assegurança de bicicleta.

6 x mitja pensió de 3 plats.

Propines (a la seva discreció).

Cafè i te a bord.

Entrades i excursions.

Copa de benvinguda.

Recàrrec per combustible. Aquest s'ha de pagar en efectiu a

Ús de roba de llit i tovalloles.

l'arribada (aprox. 2,50 € – 6,50 € per persona i dia).

Neteja diària de les cabines.

Trasllats des de/cap al lloc

Sessions informatives diàries.
Excursions amb bicicleta completament guiades.
Mapes i notes per al recorregut amb bicicleta (1 joc per cabina).
Tracks GPSP.
Ús d'una alforja impermeable.

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 I EMBARCAMENT EN BRUIXES
Embarcament entre les 13 i les 14 ha Bruges. Després d'una petita reunió de benvinguda i de provar breument la bicicleta,
tindreu la tarda lliure. Aprofiteu i visiteu l'encantador nucli antic de Bruges, també coneguda com la "Perla de Flandes".
Recomanem arribar-hi 1-2 dies abans de l'inici del tour per explorar la ciutat amb més detall.

DIA 2: BRUIXES - GANT (57 KM APROX.)
Avui recorrerà amb bicicleta els prats verds del canal Bruges-Gant. Aprofiteu per visitar l'encantadora ciutat d'Amarre a
Merelbeke. Gaudiu de l'antiga ciutat universitària de Gant, coneguda pel seu impressionant castell de Gravensteen i els seus
innombrables pubs que il·luminen a la nit tots els seus carrerons.

DIA 3: GANT - DENDERMONDE (40 KM APROX.)
El recorregut d'avui sens dubte destaca pel seu paisatge natural impressionant. Anirà al llarg del riu Scheldt fins arribar a
Dendermonde, una petita ciutat, ubicada a la cruïlla dels rius de Dender i Schelde. Dendermonde té un bell ajuntament ubicat
en una acollidora plaça, ideal per prendre una bona cervesa belga. Recomanem visitar el Beateri de Sant Allunyo.

DIA 4: DENDERMONDE – AMBERS (48 KM APROX.)
Gaudiu de la bella via fluvial que es dirigeix cap a la ciutat de diamants d'Anvers. Aquesta és el lloc de naixement del famós
pintor Peter Paul Rubens. Visiteu les atraccions turístiques més destacades i, a la nit, aprofiteu l'oportunitat de tastar la
famosa cuina belga en algun dels seus molts restaurants.

DIA 5: AMBERS – THOLEN – DORDRECHT (20 - 36 KM APROX.)
El recorregut d'avui comença en un trajecte amb vaixell, passant pel canal Scheldt-Rhine fins arribar a les gegantines
rescloses de Kreekrak. Un cop allà, recorrerà amb bicicleta la reserva natural "Wouwse Plantage" fins a l'antic poble de
pescadors Tholen. Continuarà fins arribar a Dordrecht (una de les ciutats més antigues dels Països Baixos) on el vaixell ho
estarà esperant.

DIA 6: DORDRECHT – KINDERDIJK – VIANEN (57 KM APROX.)
Arribeu fins a Ablasserdam, on prendrà l'anomenat “Waterbus”. Després travessarà els 19 molins de vent històrics de
Kinderdijk i la ciutat de Schoonhoven fins a arribar a la petita ciutat fortificada de Vianen, situada al costat del riu Lek.

DIA 7: VIANEN - BREUKELEN – ÁMSTERDAM (38 - 48 KM APROX.)
El paisatge al llarg del riu Vecht és fantàstic: passejarà per cases pairals, petits castells, magnífiques cases de camp i jardins
que arriben a la vora del riu. A Nigtevecht, visitarà una formatgeria tradicional i, finalment, arribarà a Amsterdam.

DIA 8: AMSTERDAM.
Després d'esmorzar, desembarqui a les 09.30 h. Possibilitat de reservar 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 2023
Sortides tour Bruixes - Amsterdam: 23.04.23 / 07.05.23 / 21.05.23 / 04.06.23 / 18.06.23 / 02.07.23 / 16.07.23 / 30.07.23 /
24.09.23.
Sortides Amsterdam - Bruixes: 16.04.23 / 30.04.23 / 14.05.23 / 28.05.23 / 11.06.23 / 25.06.23 / 09.07.23 / 23.07.23 /
03.08.23.
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

BRUIXES - AMSTERDAM AMSTERDAM - BRUIXES

Coberta Inferior / Hab. Doble

1.089 €

1.039 €

Coberta Inferior / Hab. Doble Premium

1.139 €

1.089 €

Coberta Inferior / Hab. Doble per Ús Individual 1.709 €

1.634 €

Coberta Superior / Hab. Doble

1.339 €

1.289 €

Coberta Superior / Hab. Doble Premium

1.539 €

1.489 €

Lloguer de bicicleta

100 €

Lloguer de bicicleta elèctrica

216 €

Informació addicional
***POSSIBILITAT DE REALITZAR LA RUTA EN SENTIT INVERS***
DIA 1: AMSTERDAM – VIANEN
DIA 2: VIANEN – SCHOONHOVEN – KINDERDIJK (56 KM APROX.) | KINDERDIJK - DORDRECHT
DIA 3: DORDRECHT – THOLEN | THOLEN – ESCLUSA DE KREEKRAK (20 KM – 36 KM APROX.) | ESCLUSA
KREEKRAK – AMBERS
DIA 4: AMBERS – TEMSE – DENDERMONDE (48 - 64 KM APROX.)
DIA 5: DENDERMONDE – GANT (52 KM APROX.)
DIA 6: GANT – BRUIXES (45 KM APROX.)
DIA 7: TOUR PER BRUIXES FINS AL MAR DEL NORD (38 - 51 KM APROX.)
DIA 8: SORTIDA DE BRUIXES

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

