Escòcia en bici per experts
Una ruta exigent per gaudir de les Highlands fins al famós llac Ness i els seus
impressionants paisatges

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
213 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
INVERNESS - (REGNE UNIT) / PITLOCHRY - (REGNE UNIT)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIVENDRES - DISSABTE - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
DV., 03/04/2020 - 12:00 - DG., 25/10/2020 - 12:00

Serveis
Inclosos

No inclosos

Allotjament en hostals de 3* o 4* en règim AD i bany privat
Informació de la ruta incloent mapes i descripció de la ruta amb tot detall Taxes turístiques
Transport diari de l'equipatge (pes màxim de 15 kg. per persona)
Assegurança de la bicicleta
Servei d'atenció tel·lefònica

Tot allò que no figuri a l'oferta

Bitllet de tren de Fort Williams a Rannoch el dia 6

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 INVERNESS
Començaràs la ruta recollint les bicicletes i l'equip. Gaudiràs d'una jornada per conèixer Inverness, avui en dia una ciutat
moderna i pròspera que té vincles històrics que remunten a l'època del Neolític, i al llarg dels segles s'han lliurat moltes
batalles per tal d'aconseguir el control d'aquest lloc estratègic. Una visita al Castell Garrison et transportarà a l'any 1745, any
de la Rebel·lió Jacobita.

DIA 2: INVERNESS – DRUMNADROCHIT (39 KM. APROX.)
Deixaràs Inverness i, seguint la riba del riu, passejaràs a través d'erms i tranquil·les carreteres per arribar al poble de
Drumnadrochit. Visitaràs el centre "Loch Ness Monster Exhibition Center" i les restes del castell Urquhart.

DIA 3: DRUMNADROCHIT - FORT AUGUSTUS (37 KM. APROX.)
Seguiràs amb la ruta pel carril bici Great Glen. L'etapa d'avui transcorre per costosos turons, que recompensaran el teu esforç
amb unes meravelloses vistes del llac Ness i de les muntanyes. A través del bosc és possible trobar-se amb cérvols i àguiles
reals abans d'arribar a la ciutat de Fort Augustus.

DIA 4: FORT AUGUSTUS- FORT WILLIAM (55 KM. APROX.)
Els camins forestals del Canal de Caledònia et permetran gaudir d'una tranquil·la i agradable etapa fins la comporta de Neptú
a Banavie. Des d'aquí continuaràs el passeig fins a la turística ciutat de Fort William, situada a l'ombra de la poderosa
muntanya Ben Nevis.

DIA 5: DIA DE DESCANS A FORT WILLIAM
Aprofita el dia de descans per fer un viatge en el pintoresc tren de vapor "West Highland Railway" fins Mallaig, escalar el Ben
Nevis o descobrir els camins del bosc Leanachan.

DIA 6: FORT WILLIAM – PIRÑPCHRY (60 KM. APROX.)
Avui evitaràs les carreteres transitades i realitzaràs un viatge en tren per el trist i desolat paisatge de Rannoch Moor. Des de
l'estació de Rannoch sortiràs amb la bicicleta i, passant pels tranquils camins de la riba sud del Llac Rannoch, arribaràs a la
ciutat victoriana de Pitlochry.

DIA 7: DIA DE DESCANS PITLOCHRY (22 – 45 KM. APROX.)
Potser caminis cap a Blair Atholl i visitis el Castell de Blair, gaudint de la magnífica exhibició d'armes i armadures i les trentadues habitacions completament moblades. Aniràs amb bicicleta a la històrica ciutat catedralícia de Dunkeld, situada a la vora
del riu Tay. Té un caràcter pacífic i encantadorament restaurat del segle XVIII. En Pitlochry hi ha la possibilitat d'anar de
compres, visitar una de les dues destil·leries o la Dam and Fish Ladder.

DIA 8: PITLOCHRY
Sortida individual.

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

879 €

Tour Bici Hab. Individual

1.147 €

Lloguer Bicicleta

122 €

Nits extres per persona (Hab. Doble)

75 €

Nits extres per persona (Hab. Individual) 115 €

Informació addicional
* RUTA NO INDICADA PER NENS *

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

