Ruta en bici per Bruges amb nens
Et proposem una ruta fàcil per fer en família, i conèixer una de les ciutats més
encantadores de Flandes. Podreu visitar granges, reserves naturals i apropar-vos a
la fauna local

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
181 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
BRUJAS - (BÈLGICA) / BRUJAS - (BÈLGICA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
23/04/2023 - 24/09/2023
CADA DIUMENGE DEL 23 D'ABRIL AL 24 DE SETEMBRE DEL 2023.

Serveis

Inclosos
7 dies / 6 nits en habitació amb dutxa i lavabo.

No inclosos
Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Hotel 3 * / 4 *
6 esmorzars
Begudes a Ostend (cervesa, vi, llimonada i aigua) quan es
reserva la mitja pensió
Aparcament gratuït a l'hotel
Trasllat d'equipatge (màxim 20 kg per persona)
Mapa, informació turística i mapa de ruta
Servei d'atenció telefònica (també en 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 BRUGES
De vegades, sembla que el temps s'hagi aturat durant segles: podràS admirar cases antigues, carrers estrets, precioses
construccions medievals ... No obstant això, hi ha bons restaurants, botigues modernes i gastronomia deliciosa. Hi ha oltes
coses per fer a Bruges. Un viatge en vaixell pel "Reien" és sempre una experiència agradable. Per passar una estona
agradable, pots anar a "Boudewijn Seapark", on podràs admirar els dofins en una gran peixera, és una parc temàtic preciós.
'Els nens passaran una gran estona al museu de la xocolata "Choco - Story"! Però, sens dubte, també els pot agradar el
centre històric de Bruges, amb la famosa plaça del mercat i el campanar. També és possible fer passejades en carruatge pel
centre històric de la ciutat. En Zeebrugge, pots visitar Seafront, un parc temàtic marítim, on podrà veure un antic submarí rus
i descobrir com és la vida al mar.

DIA 2: BRUGES-DE HAAN- OSTEN (40 KM APROX.)
De camí cap a Ostend podras descobrir De Haan, un poble molt ben conservat de l'estil "belle Epoque" (segle XIX) Després
d'un inoblidable tour arribaràs a Ostend on t’allotjaràs al "thermae Palace Hotel" construït amb l'estil art Decó per el rei
Leopld II. L'estada a Ostend 'serà un paradís per als nens! Situat directament a la platja on hi ha moltes coses que descobrir:
la granja per a nens "De Lange Schuur", la zona de jocs de "aeroport Bowl", la "earth explorer" ...

DÍA 3: TOUR CIRCULAR A OUDENBURG (30 KM APROX.)
Aquest recorregut ens portarà a un agradable pla al camp al principi de la costa de Belga, també anomenada "Polder
Landscape". Oudenburg és el típic poble Flamenc, construït sobre dels fonaments d'una antiga ciutat romana

DIA 4: TOUR CIRCULAR A NIEUWPOORT (44 KM APROX.)
Nieuwpoort és com Ostende i Blankenberge, un dels balnearis preferits de Bèlgica. Aquesta petita localitat està situada al
llarg de la desembocadura del "Yser" un riu que va jugar un bon pla estratègic durant la segona guerra mundial. Els nens
gaudiran sens dubte del port i de la reserva natural "ysermonde". També podràs gaudir de l'àmplia i encantadora platja.

DIA 5: OSTEND– BRUGES (36 KM APROX.)
Pedalejarem fins a Bruges passant per encantadors pobles com per exemple, Bredene. Gaudiràs amb els nens de la bellesa
del paisatge Belga. També passaràs pel canal silenciós de Ostend - Bruges i el famós "Spuikom" de Ostend.

DIA 6: TOUR AMB BICICLETA BLANKENBERGE I EL MAR DEL NORD (31 KM APROX.)
No hi ha res millor per als nens que gaudir d'un dia a la platja. Blankenberger és una ciutat molt activa de la costa de Bèlgica
i un dels llocs favorits dels turistes. El que realment als nens els encanta és el parc marí, on poden descobrir la fascinant
fauna salvatge dels rius i els oceans

DIA 7: BRUGES
Sortida després de l’esmorzar, sortida individual o possibilitat de nits extra.

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
REDUCCIONS NENS *
0 a 2 anys - 100%
3 a 6 anys -50%
7 a 12 anys -30%
* Sempre compartint habitació amb dos adults
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra de casc, bicicletes per nens, etc.
Llegir més
PREU PER PERSONA
Hab. Doble i esmorzar

445€

Sup. Temporada alta (11 de juny al 20 d'agost) 50 €
Suplement hab. individual

167 €

Mitja pensió

173 €

Lloguer bicicleta

73 €

Lloguer bicicleta elèctrica

145 €

Informació addicional
L'assegurança de la bicicleta / ebike no està inclosa en el preu. Consulteu preus.
El casc no està inclòs. No es lloguen a la destinació.
Bicicletes infantils, tràilers i tag-a-long (barra i roda infantil), seients per a nens disponibles.
Consulteu reduccions de preus per a nens. 100% de 0 a 2 anys, 50% de 3 a 6 anys, 25% de 7 a 11 anys. No hi ha
descompte de 3a persona amb triple.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits d'hotel extra, trasllats, etc.
Taxes turístiques de l'hotel amb pagament directe.

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

