Ruta en bici per Bruges en parella
Apropeu-vos a Bruges i recorreu els seus voltants, sense moure-us del mateix hotel,
amb aquesta proposta pensada per a tot tipus de persones, independentment de la
seva preparació.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
5 DIES / 4 NITS
KILÒMETRES:
235 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / UN SOL HOTEL
INICI / FINAL:
BRUJAS - (BÈLGICA) / BRUJAS - (BÈLGICA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
04/03/2023 - 31/10/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 4 DE MARÇ AL 31 D'OCTUBRE DEL 2023.

Serveis
Inclosos

No inclosos

5 dies – 4 nits a hotel de la categoria seleccionada esmorzar

Assegurança bicicleta

inclòs.

Taxes turístiques

Pàrquing inclòs a la categoria STANDARD i COMFORT.

Tot allò que no reflectit a la promoció

Mapa, GPS tracks, informació turística i descripció de la ruta
en anglès, alemany, francès, espanyol i holandès.
Servei d'atenció telefònica.
Possibilitat de mitja pensió a tour STANDARD.

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

Itinerari
CASTELLS AL VOLTANT DE TORHOUT Y WIJNENDAELE (69 KM.)
Aquesta ruta us portarà a uns quants castells molt interessants. El primer d'ells és el de Aertrycke, construït el 1869. L'altre
és el castell de Wijnendaele, ¡que té una història de 8 segles!

DAMME I KNOKKE AL MAR DEL NORD (59 KM.)
En aquesta ruta podràs veure els pobles més pintorescs de Flandes. Un exemple molt popular és Damme, pel seu bonic
centre històric de la ciutat. Molta gent visita Damme per la gastronomia i pels seus llocs d'interès.

LISSEWEGE i DE HAAN AL MAR DEL NORD (52 KM.)
Lissewege és una encantadora ciutat situada en un pòlder, amb un petit canal que flueix a través del centre. La ruta arriba
fins a De Haan, un poble que ha protegit molt bé l'estil de la "Belle Epoque" (segle XIX)

EL PARC, EL CASTELL I LA NATURA PER BULSKAMPVELD (55 KM.)
En aquesta ruta, recorrerà el canal Bruges - Gant. Un lloc molt interessant és l'abadia Male. Aquesta abadia va ser un cop el
castell principal del duc de Flandes.

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
Suplement temporada alta en categoria Standard i Comfort del 10 de juny al 27 d'agost.
Suplement temporada mitjana en categoria Premium del 28 de març al 31 de maig.
Suplement temporada alta a la categoria Premium de l'1 de juliol al 27 d'agost.
** Suplement de categoria Deluxe del 4 de març al 31 de maig i del 29 d'agost al 31 d'octubre. Suplement aplicable a doble
60 € i individual 45 €.
Suplement entrada divendres i dissabtes i següents dates en categoria deluxe: 07-09 abril, 18-20 maig, 26-28 maig, 14-15
juliol, 13-15 agost 2023 – 20 €.
Llegir més
CATEGORIA

HAB

SUPL.

SUPL.

SUPL.

MITJA

LLOGUER

LLOGUER BICI

DOBLE

TEMP

TEMP.

INDIVIDUAL

PENSIÓ

BICI

ELÈCTRICA

MITJA

ALTA
56 €

117 €

Standard

265 €

-

20 €

139 €

100 €

Comfort

285 €

-

30 €

156 €

112 €

Premium

359 €

60 €

25 €

223 €

-

De luxe

425 €

**

**

267 €

-

Informació addicional
L'assegurança de la bicicleta / ebike no està inclosa en el preu. Consulteu preus
Lloguer de la bicicleta els dies 1r, 2n, 3r i 4t del tour. El cinquè dia del viatge no inclou bicicleta.
Bicicletes per a nens, Trailers i tag-along (barra i roda infantil), seients per a nens disponibles. Possibilitat de reservar el
paquet amb vols, nits extra d'hotel (tour 6 dies i 5 nits), trasllats, etc.
**Taxes turístiques de l'hotel amb pagament directe**
Assegurança de viatge d'assistència i anul·lació no inclosa en aquests preus.
ALLOTJAMENT
Tour Standard : Hotel Olympia 3***
Tour Comfort : Hotel Velotel 4****
Tour Premium : NH Hotel Bruges 4****
Tour Deluxe : Hotel Navarra 4****

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

