Ruta en bici pel nord de Zelanda
Apropa't a la província de Zelanda, a Dinamarca, i recorre la nostra ruta des de
Copenhaguen fins a les platges del mar del Nord

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
165 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
COPENHAGUE - (DINAMARCA) / COPENHAGUE - (DINAMARCA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
22/05/2022 - 04/09/2022

Serveis
Inclosos

No inclosos

Allotjament a la categoria seleccionada

Taxes turístiques

Esmorzar tipus bufet

Qualsevol servei no especificat en aquesta oferta

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel
Documentació detallada del viatge
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 COPENHAGUE
Arribada individual a l'hotel. Disposaràs de la resta del dia per descobrir la capital mundial de la bicicleta. Visita Nyhavnm, el
castell Reial, Christiaina i el parc d'atraccions Tivoli. Nit al centre de Copenhaguen.

DIA 2: COPENHAGUE- HORSHOLM (30 KM APROX)
En l'etapa d'avui tindràs l'oportunitat de visitar alguns dels monuments més famosos com el de La Sireneta o passejar per la
coneguda platja Bellevue. En sortir de la ciutat passaràs pels camins plens d'arbres de Dyrehaven. No perdis l'oportunitat de
fer una parada al parc d'atraccions més antic del món, "Bakken". Abans, però, arribarem a l'hotel situat a l'àrea de Vaedbaek,
a la costa d'Oresund.

DIA 3: HORSHOLM/HELSINGOR (20 KM APROX)
Avui circularàs per la costa durant tot el dia passant per dos dels millors museus de Dinamarca. En Rungsted, podràs visitar la
casa de l'autora danesa Karen Blixen, mundialment famosa per escriure "Out of Africa", i en Humlebæk, el Museu d'Art de
Louisiana, famós no només per les seves exhibicions, sinó per la seva espectacular arquitectura. Acabaràs en Snekkersten, un
antic poble pesquer situat a només 2 km de Kelsingor, on després d'una etapa en bicicleta, podràs passar la tarda visitant el
nucli antic amb l'impressionant castell de Krongborg (el castell de l'obra de Shakespeare- Hamlet).

DIA 4: RUTA PER SUÈCIA (35 KM APROX)
Si ahir et vas perdre Kronborg, tindràs l'oportunitat de Visita'l de nou. Els punts rellevants del dia seran el Museu Maritimon
Danes, llistat en els 52 llocs per visitar el 2014 pel New York Times. Si encara disposes de temps, pots agafar el ferri (passa
cada 15 minuts, té un cost de 8 euros per anada i tornada) a Helsingborg. Des d'aquí es pot fer un viatge d'anada i tornada
de 35 km aprox. al llarg de les costes de les platges i els petits pobles pesquers i tornar pels boscos i camps suecs.

DIA 5: HELSINGOR – HILLEROD (40-50 KM APROX)
La ruta del Nord fora de Helsingor és única per les seves vistes de la costa de Suècia, situada a tan sols 4 km de distància. Els
grans vaixells naveguen prop de la costa, per on passareu per anar cap a Hornbaek. Allà trobaràs una de les millors platges
de Dinamarca, així com una varietat de restaurants excel·lents. Després d'un bon àpat, us dirigireu a Hillerod, on circularàs
pels jardins del castell que et porten directament a la plaça del mercat. Et recomanem que gaudeixis d'un passeig en vaixell
pel mar.

DIA 6: HILLEROD - COPENHAGUE (40 KM APROX)
En l'etapa d'avui et dirigiràs cap al sud fins a Copenhaguen, passaràs per escenaris idíl·lics, boscos encantadors i terres
humides amb diferents ocells. Quedaràs impressionat amb la rica natura que hi ha en aquesta àrea tan poblada i propera a la
capital. Et impressionarà el fàcil que és circular amb bici des del Nord d'Zelanda fins a la capital danesa. Mentre els primers
18 km cap al far són per camins sinuosos i petites carreteres, els últims 20 km són al llarg del nou "Supercykelsti" (carril bici),
que porten els ciclistes a Copenhaguen.

DIA 7: SORTIDA INDIVIDUAL
Sortida individual o possibilitat d'estendre la seva estada, passant uns dies addicionals a Copenhaguen. Pots escollir nits
addicionals al teu hotel o pots gaudir d'un de les nostres altres rutes en bicicleta.

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
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

CATEGORIA A CATEGORIA B

Habitació doble

1.076 €

966 €

Hab. Supl. Individual

565 €

455 €

Lloguer bicicleta

110 €

Lloguer bicicleta elèctrica 332 €

Informació addicional
Cat. A: hotels de 3 i 4*
Cat. B: hotels de 3*

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

