Ruta en bici dels llacs d'Irlanda
Una ruta per alguns dels llacs més bonics d'Irlanda, seguint les petjades del poeta
irlandès Yeats pels llocs en què es va inspirar

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
170 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
SLIGO - (IRLANDA) / SLIGO - (IRLANDA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
03/04/2022 - 25/09/2022

Serveis
Inclosos

No inclosos

8 dies / 7 nits amb allotjament i esmorzar inclòs.

Taxes turístiques

Reunió de benvinguda a l'arribada

Assegurança de bicicleta

Trasllat diaris d'equipatge

Tot allò que no figuri en

Assistència telefònica en cas d'emergència

l'oferta

Documents de la ruta i mapes
GPS (una unitat per grup), mapes i notes de l'itinerari.

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 SLIGO
Viatge a l'animada ciutat de Sligo, "Porta d'enllaç al nord-oest", i sempre associada amb el poeta W.B Yeats. Sligo té ben
comunicat amb transport a l'aeroport de Dublín, la ciutat de Dublín i l'aeroport Ireland West at Knock. Explori la ciutat amb els
seus nombrosos pubs i restaurants. Aquí també trobarà una gran varietat d'esdeveniments de música.

DIA 2: SLIGO – MULLAGHMORE (35 KM APROX)
Deixi Sligo i vagi en bicicleta per Benbulben al bell lloc on Yeats està enterrat, en Drumcliffe. El cementiri de l'església es
troba en el lloc d'un antic monestir i val la pena una visita, només per la seva alta creu i torre rodona. Més al llarg de la Badia
Drumcliffe trobarà la impressionant Casa Lissadell, on Yeats s'allotjava sovint. Continuï sota la muntanya fins al seu destí
nocturn a Mullaghmore, amb vista a un bonic port i d'una bonica platja daurada.

DIA 3: MULLAGHMORE – BALLYSHANNON (25 KM APROX)
Des de Mullaghmore, circuli per la costa, on els exuberants pastures s'estenen fins a la vora del mar. Admireu les magnífiques
vistes de la badia de Donegal. Gireu terra endins i recorri amb bicicleta per carreteres tranquil·les a través de boscos i terres
agrícoles. Seguiu les carreteres que són gairebé perfectes per cicloturisme. També pot visitar la localitat costanera de
Bundoran, on podrà gaudir d'un estimulant bany a l'Atlàntic. Continueu fins a la seva parada nocturna a l'agradable ciutat de
Ballyshannon.

DIA 4: BALLYSHANNON – GARRISON (26 KM APROX)
Prengui el camí que va al llarg de la costa sud de Lough Melvin fins a la seva petit poble fronterer de Garrison. No obstant
això, si prefereix alguna cosa una mica més desafiant, pot prendre una ruta paral·lela alternativa en la qual es realitzi un cicle
per sobre del llac. Les vistes li recompensaran els seus esforços. Si li ve de gust deixar la bicicleta per un temps, un passeig
pel bosc al llarg de les Cataractes de Fowley és un veritable plaer. Podeu visitar el guardonat Centre Orgànic, on un
recorregut li ensenyarà algunes de les habilitats i beneficis d'usar aliments orgànics cultivats localment.

DIA 5: GARRISON – BLACKLION/BELCOO (27 KM APROX)
Seguiu la frontera entre Irlanda del Nord i la República a mesura que avança a través dels llacs. Visiteu la tomba del príncep
Connel, que data del 2.000 a.C, però no s'ajusta al patró dels altres monuments de l'època. Circular a través d'Glenfarne
Wood, on el xipolleig de l'aigua al llarg de la costa i el murmuri del vent en els arbres seran els únics sons. Passada la nit en
els pobles bessons de Blacklion / Belcoo, un a cada costat de la frontera. Aquí s'ajunten les seccions superior i inferior del llac.

DIA 6: BLACKLION/BELCOO – MANORHAMILTON (25 KM APROX)
És hora d'abandonar la zona fronterera mentre segueix el sender ciclista del nord-oest, que el portarà a través de boscos i
terres de conreu al llarg d'una xarxa de carreteres minúscules. North Leitrim és una de les zones menys poblades d'Irlanda, el
que la converteix en el lloc perfecte per recórrer en bicicleta. Una gran varietat de flors silvestres floreixen al llarg de les
carreteres, l'olor variarà depenent de l'època de l'any en què es trobi. Les meravelloses vistes de la vall de Glencar s'obren en
la segona meitat del cicle d'avui. La seva parada nocturna es troba en Manorhamilton, dominada pel castell de Hamilton del
qual la ciutat va obtenir el seu nom.

DIA 7: MANORHAMILTON – SLIGO (26 KM APROX)
Glencar Valley, Lake i Waterfall són, amb raó, reconeguts per la seva bellesa. Circular des Manorhamilton a través de la vall.
Aturi a la cascada immortalitzada per Yeats en el seu poema El nen robat; "On brolla l'aigua errant / Des dels turons sobre
Glencar / A les piscines entre les presses / Que els escassos poden banyar un estel". La cascada de Glencar és el lloc perfecte
per fer un picnic. Continueu pel llac gaudint de les belles vistes mentre torna a Sligo Town.

DIA 8: SORTIDA DESPRÉS DE L'ESMORZAR
És hora de dir adéu a aquesta bonica regió. Estem segurs que hi haurà gaudit del seu temps amb bicicleta per les belles i
tranquil·les carreteres i pobles amistosos.

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

Preus
PREUS 2022
Temporada regular 03 abril 2022 – 25 setembre 2022
Temporada alta 01 juny 2022 – 21 agost 2022
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups.
Llegir més
PREU PER

TEMPORADA

TEMPORADA

SUPL.

LLOGUER

LLOGUER

PERSONA

BAJA

ALTA

INDIVIDUAL

BICICLETA

BICICLETA
ELÈCTRICA

HABITACIÓ

820 €

890 €

195 €

117 €

195 €

DOBLE

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

