Ruta per Escòcia en bici
Ruta en bicicleta entre els paisatges que separen els Highlands i els Lowlands,
visitant la tomba de Rob Roy i navegant en el vaixell Sir Walter Scott

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

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

Serveis
Inclosos
Allotjament en difrents Beds & Breakfasts en habitacions dobles

No inclosos
Taxes turístiques

Informació de la ruta incloent-hi mapes i descripcions de les rutes detallades Assegurança de la bicicleta
Transport diari de l'equipatge

Tot allò que no es mencioni a la promoció

Suport d'emergència

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 passejar per la botigues, pel riu Tay o pujar al Kinnoull Hill per gaudir d'unes magnífiques vistes de
Perth i de la Vall de Tay. A la tarda: recollida de les bicicletes i equips, informació de la ruta.

DIA 2: PERTH – CRIEFF (32 – 45 KM. APROX.)
Abans de sortir de Perth, podries fer una visita a l'Caithness Glass Factory o continuar la ruta pel Castell Huntingtower.
Després agafa un carril fàcil a través d'una zona verda molt tranquil·la fins a la petita ciutat de Crieff. No et perdis la visita del
guardonat centre de visitants de Distiller Glenturret.

DIA 3: CRIEFF – LOCHEARNHEAD (32 KM. APROX.)
En sortir de Crieff, fes una parada per visitar la "Stuart Crystal Factory". Segueix per la vall del riu Earn, a través d'Comrie i al
llarg de la carretera per una zona tranquil · la a la riba sud del Llac Earn fins arribar al petit poble de Lochearnhead, situat a la
riba del llac.

DIA 4: LOCHEARNHEAD – CALLANDER (29 KM. APROX.)
Veu pel carril bici fins Strathyre, fes una visita a la tomba de Rob Roy a Balquhidder i després segueix pel camí del riu fins al
petit poble de Strathyre. A partir d'aquí, continua pel Bosc Strathyre on trobaràs un paisatge magnífic passant pel Llac
Lubnaig fins arribar a Callander.

DIA 5: CALLANDER – ABERFOYLE (37 – 50 – 58 KM. APROX.)
Començaràs l'etapa molt d'hora, al llarg de la riba sud del Llac Venachar fins al Llac Katrine podràs navegar a bord del vaixell
de vapor de Sir Walter Scott. Baixa en Stronachlacher Pier i, si vols, agafa el desviament cap al Llac Lomond abans d'anar a
través del bosc fins Aberfoyle.

DIA 6: ABERFOYLE – STIRLING (39 – 62 KM. APROX.)
Cinc quilòmetres a l'est de Aberfoyle hi ha l'únic llac escocès, el Llac Mentieth. A l'illa més gran de les tres illes que té el llac
es troben les ruïnes de Inchmahome Priory. Fundades l'any 1238 va ser el refugi de molts famosos com Maria, reina dels
escocesos. Continua cap al Castell de Doune, fes una parada a Dunblane per visitar la Catedral i després segueix en direcció
a Stirling. El poderós Castell domina l'horitzó quan s'acosta a aquesta històrica ciutat. La ruta amb bicicleta segueix el camí
cap al sud, en Gartness abans de girar cap a l'est passarà a prop de Gargunnock, per les muntanyes de Fintry i per la Vall de
Carron fins Stirling.

DIA 7: DIA A STIRLING
Stirling és una de les ciutats més noves i històriques d'Escòcia. Hi ha moltes visites interessants per fer en el teu dia de
descans: el castell de Stirling, Bannockburn, el Monument Nacional a Wallace, l'església del "Holy Rude" - totes les icones de
la Reialesa Escocesa i el seu passat tempestuós. La ciutat té molts llocs sorprenents des d'una presó a una cerveseria. Els
museus i les galeries s'estenen per l'arqueologia i l'art contemporani escocès.

DIA 8: STIRLING
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 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

805 €

Hab. Individual

1.069 €

Tour Bici Nens (0 - 11 anys, compartint habitació amb 2 adults) 694 €
Lloguer bicicleta

123 €

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

