Ruta en bici per l'illa de Fiònia
Una ruta per l'illa de Fiònia, coneguda com el Jardí de Dinamarca, i per l'arxipèlag
que l'envolta

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
205 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
07/06/2020 - 23/08/2020

Serveis
Inclosos

No inclosos

Allotjament en hotels familiars de 3*** i 4****.

Taxes turístiques

Esmorzars.

Assegurança de la bicicleta

El trasllat d'equipatges d'hotel a hotel.

Qualsevol servei no especificat en l'oferta

Documentació detallada (descripció de la ruta, mapes, llocs d'interès turístic).
Servei 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 A ODENSE
Odense és la capital de Fiona, és molt coneguda per ser el lloc de naixement de l'autor Hans Christian Andersen. Val la pena
fer un tomb per aquesta magnífica Ciutat.

DIA 2: ODENSE - ASSENS (45 KM APROX)
Avui comença la ruta per l'escenari idíl·lic del jardí de Dinamarca anant d'un medi urbà cap al paisatge rural en carreteres
secundàries. Acabaràs el dia a Assens, una ciutat encantadora de la costa oest de Fiona amb vistes a Lillebælt (un petit
cinturó) i la ciutat natal del museu d'art i l'antiga casa de queviures

DiA 3: ASSENS - FAABORG (40 KM APROX)
Partida cap al sud-est als "Alps de Fiònia". La ruta d'avui et dóna dues bones vistes sobre l'aigua i també els pujols suaus del
paisatge. Passaràs per cases senyorials i esglésies centenàries i t'aproparàs a la destinació d'avui - l'antiga ciutat portuària de
Faaborg - gaudiràs de vistes d'arxipèlag sud de Fiònia, on podràs passejar en un ferri local o un vaixell de fusta. Faaborg
ofereix petits carrers per passejar i cases antigues per crear un ambient molt específic.

DiA 4: FAABORG - AERO (AEROE) - SVENDBORG (25 KM APROX)
El dia d'avui és el torn d'experimentar l'arxipèlag: es comença amb un ferri des de Faaborg a l'illa de Ærø (Aeroe). El viatge
dura una hora i es pot gaudir del bell paisatge, a una illa real: en vaixell. Arribada al port Søby (Soeby) des d'on se segueix
petites carreteres a la fascinant ciutat de Ærøskøbing (Aeroeskoebing). Cases antigues i carrers empedrats t'esperen juntament amb una història interessant. A Ærøskøbing prendràs un altre ferri. Tornaràs a Fiònia i arribaràs a Svendborg, on et
quedaràs 2 nits.

DiA 5: RUTA ALS VOLTANTS DE SVENDBORG O DIA DE DESCANS
Svendborg és el centre marítim de Fiònia. Just al costat del moll del ferri d'Aero està situat "Træskibsbroen" (Pont de fusta),
on es pot tenir la sort de veure una molt bona col·lecció de vells vaixells de fusta. La ciutat en si ofereix botigues, atraccions,
restaurants. També pots fer una excursió pels voltants - i potser visitar el castell Egeskov, que compta amb una excel·lent
col·lecció de cotxes antics i avions.

DIA 6: SVENDBORG - NYBORG (45 KM APROX)
Avui pedalearás per Storebælt (Gran Cinturó). Sovint es veuen petites parades a on té lloc la venda de fruites i verdures
locals. Passaràs per impressionant mansions antigues - després al migdia veuràs el StorebÃ | ltsbroen (Gran Cinturó Pont) - no
fa molt de temps era aquest el pont més llarg del món. Visitaràs la ciutat Nyborg, la teva meta per avui i el castell de Nyborg.

DIA 7: NYBORG - ODENSE (50 KM APROX)
De Nyborg et dirigeixes cap al nord i arribes a Kerteminde. Una bona opció podria ser la de visitar el fiord og Baelt-Center
("Fiord i Cinturó Centre") - o potser prendre un gelat al port - abans de tornar per Odense, gaudiràs encara més de bells
paisatges, cases de fusta i bells jardins en el camí.

DIA 8: SORTIDA O NIT EXTRA
Un recorregut inoblidable acaba. Després de l'esmorzar sortida o prolongació.

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

Temporada 1: 07.06 – 27.06.2020
Temporada 2: 28.06 - 23.08.2020
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra del casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2

Habitació doble

911 €

Supl. Hab. individual

256 €

Lloguer bicicleta

139 €

1.024 €

Lloguer bicicleta elèctrica 278 €

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

