Ruta en bici pel Rin de 7 dies
Recorre el Rin des de Colònia fins a Arnhem, a Holanda, per una ruta poc coneguda,
però plena de sorpreses

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
242 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
COLÒNIA - (ALEMANYA) / ARNHEM - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
09/04/2023 - 15/10/2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 dies / 6 nits en hotels amb esmorzar inclòs.

Assegurança de la bicicleta.

Habitacions amb dutxa / banyera i lavabo.

Taxes turístiques.

Transport diari de l'equipatge.

Qualsevol servei no especificat en aquesta oferta.

Mapes, informació turística i descripció de la rutA.
Servei d'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 INDIVIDUAL A COLÒNIA
Aquí, podreu visitar la famosa catedral i el pintoresc nucli antic (és possible arribar en tren (DB), es pot aparcar al garatge
subterrani o en els garatges públics prop de l'hotel que disposa de lloguer de bicicletes).

DIA 2: COLÒNIA - DÜSSELDORF (53 KM APROX.)
Sortida de la ciutat i passegeu per les ribes del Rin fins arribar a la ciutat medieval de Zons. Aquesta ciutat fortalesa, destaca
per la seva muralla encara preservada en la seva totalitat. Compta amb la Torre del Rin de 1388, la Juddeturm amb la seva
cúpula barroca i un molí de vent de fusta del segle XVII. A la tarda arribarà al nucli antic de Düsseldorf, també conegut com
"el bar més ampli del món", ja que trobes més de 250 bars i restaurants alineats als carrers del nucli antic. Relaxeu-vos amb
un veritable Düsseldorf Altbier a Castle Square i gaudeixi d'una meravellosa vista del Rin. Aquesta plaça amb la torre del
castell ha estat nomenada com una de les places més belles d'Alemanya.

DIA 3: DÜSSELDORF - DUISBURG (49 KM APROX.)
Es dirigirà primer a Kaiserswerth, concido per les seves pintoresques ruïnes de "Kaiserpfalz". Poc després de prendre el ferri
per creuar el riu i tindrà l'oportunitat de fer una petita excursió per veure el castell Moated Linn. Al llarg del trajecte gaudirà
de les verdes planes que drenen l'aigua i deixen espai per als impressionants edificis arquitectònics industrials fins a la
desembocadura. Des d'aquí, és a poca distància del centre de Duisburg. Recomanem fer un recorregut en vaixell pel port
interior més gran d'Europa.

DIA 4: DUISBURG - WESEL (47 KM APROX.)
Des del districte de Duisburg Meiderich pots anar directament al Parc del Paisatge "Landschaftspark Duisburg Nord", una
fàbrica abandonada d'acer de 200 hectàrees. És possible fer una visita guiada sobre la seva història industrial i escalar l'alt
forn. Els visitants poden caminar a través dels antics búnquers i visitar les sales de màquines. Després, se segueix un còmode
carril bici en una antiga línia de ferrocarril fins a arribar al riu Rhin. Recorrerà les reserves naturals del Baix Rin fins arribar a
la ciutat de Wesel, destacada per la seva Museu Prussià.

DIA 5: EXCURSIÓ A XANTEN – WESEL (42 KM APROX.)
Dirigiu-vos cap a Bislicher Insel, una reserva natural de boscos riberencs situada al costat del Rin. Seguiu el carril bici que us
portarà a Xanten. Visiteu el centre històric de la ciutat, l'església de Sant Viktor i el parc arqueològic i el museu romà.
Passegeu per l'antiga ciutat romana i descobriu l'amfiteatre i el temple del port mentre contempleu demostracions artesanes.
Abans de seguir el camí, podeu menjar alguna cosa a la plaça del mercat de Xanten. Abans d'arribar al vostre destí, passareu
per l'històric molí de vent a Menzelen en el vostre viatge de tornada.

DIA 6: EXCURSIÓ A EMMERICH - WESEL (41 KM APROX.)
Primer anirà fins al petit ferri "Keer Tröch II", que el portarà a la riba esquerra del riu. Allà us espera un paisatge espectacular
de fons coronat pels llacs "Südsee" i "Nordsee". Continueu el vostre recorregut a través dels preciosos prats d'aigua del Rin
fins arribar al parc d'atraccions "Wunderland Kalkar". A prop d'Emmerich, visitarà el pont penjant més llarg d'Alemanya,
també conegut com la Porta Daurada del Baix Rin. Si ho desitja, pot agafar un petit trencall fins a la frontera abans d'arribar a
Emmerich. Passegeu pel seu passeig ple de platges, restaurants i cafès que us convidaran a prendre un petit descans.
Després podeu agafar el tren de tornada a Wesel (aprox. 1 hora).

DIA 7: SORTIDA D'ARNHEM
El viatge acaba després de l'esmorzar a Arnhem. Hi ha diverses connexions de tren per tornar a Colònia. També podeu
continuar el viatge fins a Rotterdam (230 km) i seguir la darrera secció de la ruta amb bicicleta del Rin cap a Suïssa i el mar
del Nord.

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: 09.04.2023 - 29.04.2023 | 01.10.2023 - 15.10.2023.
Temporada 2: 30.04.2023 - 13.05.2023 | 17.09.2023 - 30.09.2023.
Temporada 3: 14.05.2023 - 16.09.2023.
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
PREU PER PERSONA
TEMPORADES

778 €

833 €

TEMP. 3

Habitació doble

1.033 € 1.088 € 888 €

Habitació individual

78 €

Lloguer bicicleta

110 €

1.145 €

Lloguer bicicleta elèctrica 266 €

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

