La ruta en bicicleta de Bolzano a Venècia
Un viatge pel nord d'Itàlia, visitant algunes de les ciutats més impressionants com
Verona, Vicenza, Pàdua o Venècia

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
325 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
BOLZANO - (ITÀLIA) / VENÈCIA - (ITÀLIA)
SORTIDES:
DIMECRES - DIJOUS - DIVENDRES - DISSABTE - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
02/04/2022 - 08/10/2022

Serveis

Inclosos

No inclosos

Informació personalitzada de la ruta.

Taxes turístiques

Allotjament a la categoria reservada.

Tot allò que no reflectit a la promoció

Esmorzar bufet o esmorzar abundant.
Trasllat de l'equipatge d'hotel a hotel.
Documentació detallada del viatge (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, números de telèfon).
Viatge en vaixell al Llac Garda.
Gelat de Festuc durant el camí al llac Garda.
1 degustació de Grappa a Venècia.
7 dies d'atenció telefònica.
Senyalització pròpia.
GPS tracks (sota petició).
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 BOLZANO
Informació de benvinguda i distribució de les bicicletes.

DIA 2: BOLZANO – TRENTO (70 KM. APROX)
En general, anirà al llarg del riu Àdige, en part a través dels horts cap Salurn, on l'alemany del sud del Tirol arriba al final. Els
camins el conduiran fins a la presa de Trento (val la pena visitar la part antiga de la ciutat).

DIA 3: CATEGORIA A: TRENTO - LLAC GARDA SUD (50 KM. APROX. + VAIXELL)
Primerament, continuaran pedalejant al llarg del riu Adige, a través d'Rovereto i Mori, direcció oest al riu Garda. Després
d'una petita pujada tindran un descens direcció al llac Torbole. Allà prendran un vaixell per gaudir de tota la longitud del llac.

DIA 4: CATEGORIA A: LLAC GARDA SUD - VERONA (50 KM. APROX.)
En aquest tram, trobarem parts planes i algunes parts amb alguns desnivells, la ruta arribarà fins a la ciutat del vi de Verona.

DIA 5: VERONA - VICENZA (70 KM. APROX.)
Avui és l'etapa més llarga en la ruta individual (ruta en grup: trasllat a Sant Bonifaci). Camí planer i després a través del turó
"Monti Berici", una excursió de la regió de Vicenza, amb belles vistes de la ciutat. La següent etapa perquè sigui una mica
més curta si ho prefereix pot fer la primera part de la ruta amb tren fins a Sant Bonifaci. A la part antiga de la ciutat encara es
pot sentir el fantasma de Palladio, l'arquitecte més famós de l'Edat Mitjana.

DIA 6: VICENZA - ABANO TERME / PÀDUA (35-45 KM. APROX.)
Nombroses viles venecianes es troben a la sortida de Vicenza, com ara la Vila Rotonda. Al llarg de Bacchiglione, el camí
condueix a Abano Terme, un dels balnearis més famosos d'Itàlia, és el destí de l'etapa d'avui. Pàdua és la ciutat de Sant
Antoni i els acadèmics. És fàcil arribar a la ciutat amb autobús. Aquesta etapa curta li permet tenir prou temps per gaudir de
les aigües termals.

DIA 7: ABANO TERME / PÀDUA - VENÈCIA / MESTRE / MARGHERA (40-50 KM. APROX.)
En general, amb el vent es sostindrà fàcilment a la bicicleta, a través de Veneto en direcció al mar. Els camps i prats
estableixen el to del paisatge. El final de l'etapa es troba en o prop de Marghera / Mestre, a la part continental abans de
Venècia, amb connexions a la ciutat de la llacuna amb autobús.

DIA 8: VENÈCIA
Sortida individual. Possibilitat de realitzar nits extra. Pot combinar aquesta ruta amb Venècia - Florència.

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 1: 02/04 - 15/04 | 01/10 - 08/10/2022
Temporada 2: 16/04 - 13/05 | 10/09 - 30/09/2022
Temporada 3: 14/05 - 09/09/2022

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 BASE PER PERSONA
Tour individual Cat. A Tour individual Cat. B
Habitació doble temporada 1 869 €

749 €

Habitació doble temporada 2 929 €

799 €

Habitació doble temporada 3 999 €

869 €

Sup. Individual

299 €

229 €

Lloguer bicicleta

99 €

Lloguer bicicleta elèctrica

222 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT
Categoria A: Hotels 3 * i 4 *.
Categoria B: Hotels de 3 * i un hotel de 4 * als afores de la ciutat

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

