Ruta en bici per Flandes i Brussel·les
Coneix les ciutats històriques de Flandes d'una forma diferent: Brussel·les, Malines,
Gant, Bruges i molt més en aquesta ruta de 7 dies

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
266 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
BRUSELAS - (BÈLGICA) / BRUJAS - (BÈLGICA)
SORTIDES:
DISSABTE - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 09/09/2023
TOTS ELS DISSABTES DEL 29 D'ABRIL AL 9 DE SETEMBRE DEL 2023. DEL 2 DE JULIOL AL 13 D'AGOST TAMBÉ HI HAURÀ
SORTIDES ELS DIUMENGES.

Serveis

Inclosos
7 dies - 6 nits en hotels de 3 * / 4 *.

No inclosos
Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Habitació amb dutxa / banyera i WC.
6 esmorzars (bufet).
Trasllat d'equipatge (1 peça de 20 kg. Per persona).
Mapa, informació turística i descripció de carretera, a Anglès,
Alemany, Francès i espanyol.
Servei d'atenció telefònica (també en cap de setmana).
Taxes locals, excepte a Brussel·les i Bruges.
Possibilitat de mitja pensió (6 x sopars de 3 plats).

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

Itinerari
DÍA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A BRUSEL.LES
Les coses passen a Brussel·les! No només per ser la capital de 500 milions d'europeus sinó per contenir unes fascinants
escenes culturals, artístiques i socials. Sens dubte et seduirà amb el seu encant multicultural, les galeries, els seus carrers
petits que enriqueixen el poder de la ciutat. La plaça del mercat, l'Atomium, el Manneke Pis, les icones de la capital belga són
una obligació per a tots els visitants de Brussel·les.

DÍA 2: BRUSSEL·LES- MALINES (65 KM.)
El primer dia passaràs per Lovaina. Aquesta ciutat no és només coneguda per ser una ciutat universitària - amb la universitat
més antiga de Bèlgica -, sinó també per ser una ciutat cervesera. Un passeig per Malines, a la vora del riu Dijle, et mostrarà
tots els edificis històrics més importants, que van ser construïts en el temps del Borgonya. Naturalment, hauràs de visitar la
catedral de St Rombouts, els palaus de Margarida de York i Margarida d'Àustria. També pots visitar el museu de la joguina.

DÍA 3: MALINES – BORNEM / TEMSE (30 KM.)
Avui pedalejarà al llarg dels rius Rupel i Escalda fins a Bornem. Com que és una etapa curta, tindrà temps d'agafar un tren o
bé des de Bornem o bé des de Temse, cap al centre d'Anvers, amb transbordament. Durada aproximada del trajecte 45-60
minuts. Gaudiu d'un passeig pel Meir, preneu una cervesa en una de les moltes places o admireu la rica arquitectura
d'aquesta capital flamenca abans de tornar a Bornem o Temse.

DIA 4: BORNEM – GANT (64 KM.)
Gant, també al centre històric de Flandes, ofereix una varietat de llocs d'interès supervisats per moltes torres, per exemple,
la de la catedral de Sant Bavó amb la famosa pintura de Jan van Eyck. L'històric centre de la ciutat està molt ben conservat:
pots visitar, per exemple, l'antic port. A prop, podràs trobar "Gravensteen", un dels castells dels comtes de Gant, en
l'actualitat, un dels llocs d'interès més importants.

DIA 5: GANT – BRUGES (52 KM.)
El centre històric de Bruges és famós per ser Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Qui visita Bruges, s'adona
immediatament: la ciutat sempre ha cuidat els seus tresors arquitectònics i culturals. Preneu-vos el temps i passegeu pels
bonics parcs, pels petits carrerons i les antigues places de mercat. També pots anar de compres: els botiguers estaran
encantats d'explicar-vos tot sobre la xocolata o la cervesa belga. O simplement, gaudiu de les patates fregides a la plaça del
mercat.

DÍA 6: BRUGES – DE HAAN – BRUGES (55 KM.)
Passegeu pels canals de la pintoresca localitat de Lissewege i més enllà pel poble costaner de De Haan, gaudint d'una
refrescant capbussada al mar del Nord o relaxar-se a la platja. També pots gaudir d'un dia lliure per comprar, d’un passeig en
barca pels canals, fer un passeig en carruatge, visitar alguns museus, pujar al campanar o un trajecte de 15 minuts amb tren
a Ostende, una majestuosa ciutat portuària.

DÍA 7: BRUGES
Sortida individual després de l'esmorzar. Retorn a Brussel·les amb tren directe (50 minuts, 2 trens per hora) o trasllat (1 hora
15 minuts aprox.. (No inclòs en el preu, consulteu opcions)

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
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 amb esmorzar

525 €

Suplement temporada alta (10 de juny al 19 d'agost) 50 €
Sup. hab. Individual

256 €

Lloguer bicicleta

78 €

Lloguer bicicleta elèctrica

156 €

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 per a nens, tràilers i tag-along (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 habitació triple.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits d'hotel extra, trasllats, etc.
Taxes turístiques de l'hotel amb pagament directe

Assegurança de viatge d'assistència i anul·lació no inclosa en aquests preus

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

