Els castells d'Escòcia en bici
Acosta't fins als impressionants castells d'Escòcia amb aquesta ruta de 8 dies al
llarg de 300 km per les Lowlands

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
288 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PERTH - (REGNE UNIT) / PERTH - (REGNE UNIT)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2020 - 31/10/2020

Serveis
Inclosos

No inclosos

Allotjament en Beds & Breakfast en habitacions dobles /

Taxes turístiques

Allotjament en hostals de 3* o 4* en habitacions individuals

Assegurança de bicicleta

amb bany privat

Tot allò que no figuri a l'oferta

Informació de la ruta incloent mapes i descripció de la ruta
amb tot detall
Transport diari de l'equipatge (pes màxim de 15 kg per
persona)
Servei d'atenció telefònica

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 PERTH
Aprofita el temps lliure per a passejar al voltant del riu Tay o pujar la muntanya Kinnoull per gaudir d'una magnífica vista de
Perth i la Vall de Tay. Tarda: recollida de bicicletes i equips.

DIA 2: PERTH - DUNKELD (40 KM APROX.)
Pedala 3 km aprox. des de Perth per visitar el Palau de Scone i des d'allà cap al nord a través de les terres de cultiu de
Perthshire fins arribar a la ciutat històrica de Dunkeld. Situada a la vora del riu Tay, té un caràcter pacífic i cases del segle
XVIII esplèndidament restaurades que formen una petita plaça. El carrer de la Catedral et portarà des d'allí a la construcció
de la catedral, en part restaurada i que es va iniciar en 1318.

DIA 3: DUNKELD - PITLOCHRY – (24 KM APROX. ) DINS AL CASTELL DE BLAIR (46 KM
APROX.)
Deixa Dunkeld per el camí de la Catedral. Continuaràs el dia amb una ruta tranquil·la seguint el riu, lluny del trànsit durant 3
km abans d'utilitzar el pont per la carretera principal per arribar a la carretera secundària en direcció a Logierait. Creuaràs un
altre pont i una pujada fins trobar-te amb una carretera tranquil·la que t’ oferirà unes meravelloses vistes dels rius Tay i
Tummel. Passat el Dunfallandy Stone arribaràs a la concorreguda ciutat victoriana de Pitlochry. Una de les atraccions més
conegudes de la ciutat és la Presa Pitlochry i el Fish Ladder (escala del peix). Creada a la dècada de 1950 la presa té una
càmera de visió sota l'aigua, el que permet als visitants veure el salmó navegar per la Fish Ladder. Tindrás l'oportunitat de
visitar la gran destil·leria Blair Atholl o Edradour, la destil·leria més petita d'Escòcia. A 11 km al nord de Pitlochry es troba el
castell de Blair amb els seus 32 habitacions completament moblades amb mobles fins, pintures i armadures.

DIA 4: PITLOCHRY - GLAMIS (64 KM APROX.)
Puja cap a l'est de Pitlochry a través dels erms, i després costa avall per seguir el riu Ardle. Passaràs per altiplans típics,
boscos i canals abans de passar a la petita ciutat de Kirriemuir. Si el temps ho permet visitaràs el Castell de Glamis, casa de
la família dels comtes de Strathmore i una residència reial des 1372. Remodelat al segle XVII, el castell conté magnífiques
habitacions amb una àmplia gamma de fotos, mobles, porcellanes i tapissos

DIA 5: GLAMIS - ST. ANDREWS (65 KM APROX.)
Viatja a través dels petits pobles i terres de cultiu fèrtil de la vall de Strathmore a Newtyle. La pujada a la muntanya Sidlaw
condueix als afores de la ciutat riberenca de Dundee. Situada a la desembocadura del riu Tay aquesta ciutat industrial té una
llarga i accidentada història. Creuaràs el pont de Tay a Newport i arribaràs a Fife. Continua voltant de la costa i passa una
mica de temps a les pistes del bosc Tentsmuir. A través del llogaret Leuchars arribaràs al poble de Strathkinness. Gaudiràs
d'una vista panoràmica sobre l'estuari del riu Tay i més enllà a mesura que baixa arribarà a St Andrews, la capital eclesiàstica
d'Escòcia, millor coneguda com la "bressol del golf". També és la llar de la universitat més antiga d'Escòcia amb molts edificis
situats en una combinació de carrers medievals, eduardianes i victorianes. Visita del Castell en ruïnes i la Catedral o dóna un
passeig en l'àmplia extensió de les sorres daurades Occidentals.

DIA 6: DIA DE DESCANS - ST. ANDREWS (opcional 38/54 KM APROX.)
Aprofita el teu dia de descans per explorar St Andrews o pedaleja fins l'encantador 'Neuk East' (paraula escocesa =
cantonada) de Fife. Visiteu els pintorescs pobles de pescadors de Crail, Anstruther i Pittenweem on podrà gaudir de
l'arquitectura d'edificis blancs amb sostres de ceràmica, de teules vermelles, empedrats i sinuosos carrers que condueixen
als ports. Nit a St. Andrews

DIA 7: ST. ANDREWS - PERTH (56 KM APROX.)
Deixaràs St. Andrews i pedalejaràs fins al parc Craigton. Visitaràs el Palau de Malvines, un poble medieval únic. Va ser la
residència de camp i caça de vuit monarques Stuart. Inclou l'excepcional bellesa de la seva Capella Reial i està envoltat de
jardins de renom internacional. Et recomanem prendre el te a Auchtermuchty.

DIA 8: SORTIDA PERTH
Tornada a casa

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
* Subjecte a possibles canvis de divises (lliura anglesa).
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
PREU PER PERSONA
Hab. Doble

806 €

Hab. Individual

1.068 €

Tour Bici Nens (0 - 11 anys, compartint habitació amb 2 adults) 683 €
Lloguer bicicleta

122 €

Lloguer bicicleta elèctrica

228 €

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

