Ruta en bici pel Rin de 8 dies
Una proposta des d'Estrasburg fins a Mainz pels paisatges d'Alsàcia, Baden i del
Palatinat, les tres regions que creua la nostra ruta

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
295 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
ESTRASBURG - (FRANÇA) / MAINZ - (ALEMANYA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIJOUS - DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2023 - 07/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

Allotjament en la seva categoria seleccionada.

Taxes turístiques.

Esmorzar de bufet.

Qualsevol servei no especificat en l'oferta.

Reunió de benvinguda (anglès i alemany).
Trasllat d'equipatge.
Documents de viatge detallats. 1 x habitació (mapes de ruta,
descripció de la ruta, atraccions locals, números de telèfon
importants) (anglès i alemany).
GPS a petició.
Servei d'atenció telefònica.
Assegurança de bicicleta.

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 ESTRASBURG
Informació del recorregut i muntatge de la bicicleta. Passarà una nit meravellosa a la capital d'Alsàcia amb els seus
nombrosos canals i el seu ambient únic.

DIA 2: ESTRASBURG - RASTATT / APROX. 65 KM
La ruta et porta a través de la ciutat fins a la riba del riu Rin. Circularà còmodament al llarg del Rin. En Drusenheim, prendrà
un ferri per creuar a l'altra banda de la ribera i després continuarà a través de l'encantador paisatge de prades fins arribar a
Rastatt, conegut pel seu casc antic barroc.

DIA 3: RASTATT – GERMERSHEIM / APROX. 55 KM
Avui recorreràs els vells afluents del Rin a través del que sembla ser un tram verge. Continuaràs a través de la major àrea
natural protegida a Palatinate, el Hördter Rheinauen, fins arribar a l'antiga ciutat fortificada de Germersheim. La riba del riu
Rhin i el tranquil centre de Germersheim ofereixen multitud d'activitats.

DIA 4: GERMERSHEIM – HEIDELBERG/APROX. 50 KM
El riu Rin et porta a la ciutat imperial de Speyer i al seu catedral declarada patrimoni mundial de la UNESCO. Juntament amb
el famós conjunt de jardins del palau de Schwetzingen, són els punts més destacats d'aquesta etapa. Podeu acabar el seu dia
a la ciutat universitària més antiga d'Alemanya, Heidelberg.

DIA 5: HEIDELBERG – WORMS/APROX. 45 KM
Recorreràs amb bicicleta el riu Neckar fins a l'antiga ciutat romana de Ladenburg, amb la seva ciutat medieval. Després
continuaràs per la vall del Rin fins a la ciutat imperial de Worms, on destaca la seva catedral construïda al segle XII,
monument a Martin Luther i el cementiri jueu més antic d'Europa.

DIA 6: WORMS – NIERSTEIN/APROX. 55 KM
Podràs recórrer còmodament el riu Rin. El paisatge agrícola t'acompanyarà en aquesta etapa. En ocasions, recorrerà en
bicicleta els vells afluents del Rin, i després, acabarà en l'altre costat de la riba del riu on veurà les primeres vinyes. Uns pocs
quilòmetres més i arribarà al encantador poble vinícola, Nierstein. Definitivament hauries de provar un got de Riesling en la
nit!

DIA 7: NIERSTEIN – MAINZ / APROX. 20 KM
L'etapa serà curta i tindràs molt de temps lliure per gaudir. Poc després de Nierstein, el carril bici travessa les vinyes.
Contempleu la vall del Rin: les impressionants vessants costeruts i el gran riu són les línies de vida d'aquesta regió. El carril
bici s'estén al llarg de la riba i després acaba al centre de Mainz. La catedral imperial, així com moltes altres atraccions, són
els imants que atrauen molts visitants, tant de prop com de lluny.

DIA 8: SORTIDA O PROLONGACIÓ DE LA SEVA ESTADA
Consulteu-nos si vols allargar algun dia la teva estada per gaudir de la ciutat de Mainz

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
Temporada 1: 01.04 – 14.04 de 2023.
Temporada 2: 15.04 – 02.06 | 30.09 – 07.10 de 2023.
Temporada 3: 03.06 – 29.09 de 2023.
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
RUTA INDIVIDUAL AUTOGUIADA CATEGORIA A CATEGORIA B
Temporada 1

999 €

869 €

Temporada 2

1.079 €

959 €

Temporada 3

1.179 €

1.029 €

Supl. hab.individual

439 €

339 €

Lloguer bicicleta

110 €

Lloguer bicicleta elèctrica

266 €

Informació addicional
ALLOTJAMENTS
Categoria A: Hotels de 3 * i 4 *
Categoria B: Hotels de 3 * i pensions

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

