La Toscana en bicicleta passant per Siena
Una ruta de 8 dies per una de les regions més belles d'Itàlia. Gaudeix de la seva
gastronomia, els seus paisatges, els seus monuments i la seva arquitectura

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
300 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
MONTECATINI TERME - (ITÀLIA) / FLORENCIA - (ITÀLIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
02/04/2022 - 08/10/2022

Serveis

Inclosos
Ruta individual - Autoguiada:
Allotjament en categoria reservada.

No inclosos
Taxes turístiques
Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Benvinguda (alemany, anglès)
Esmorzar.
Transport diari de l'equipatge.
Transport amb autobús Greve - Florència, inclosa la bicicleta.
Documentació detallada de viatge (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, números de telèfon) per habitació.
Servei d'atenció telefònica.
Disponibilitat de GPS.

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 MONTECATINI TERME
Agafa el cotxe o el tren a Florència per anar fins Montecatini Terme. A l'hotel, primerament pren la informació corresponent
del tour i del seu lloguer de bicicletes. Després d'això, recomanem anar a peu a visitar l'spa park o agafar el tren històric a
Montecatini Alto.

DIA 2: MONTECATINI TERME – VINCI – MONTECATINI TERME (55 KM. APROX.)
Al principi del tour, creuarà grans planes de la Vall de Valdinievole, la qual es caracteritza per camps d'agricultors. Continuarà
travessant el primer poble de la Toscana, a través de camps de cap Vinci, on va néixer Leonardo. Recomanem visitar el
museu castell amb obres i màquines originals de l'inventor. Després prengués la volta a Montecatini Terme.

DIA 3: MONTECATINI TERME – PISA (40 – 90 KM. APROX.)
De camí a Lucca, passaran per una petita ciutat medieval famosa pel seu vi -Muntanya Carlo, on podran trobar vins blancs de
la Toscana. (Com a alternativa poden agafar el tren cap a Lucca) Encara en bicicleta passaran per increïbles vistes, esglésies i
torres. Més tard continuarà pel llac Massacciuccoli també anomenat llac Giacomo Puccini amb vistes al mar i de Pisa.

DIA 4: PISA – CASCIANA TERME (50 KM. APROX.)
Primerament, passaran amb les bicis al llarg del riu Arno i tot seguit travessessin turons de Pisa. Podran veure els petits
pobles medievals situats en els cims i properament ja arribaran al seu destí, a la ciutat termal, Casciana Terme.

DIA 5: CASCIANA TERME - SAN GIMIGNANO (55 KM. APROX.)
En l'etapa d'avui recorrerà les vinyes i les suaus turons de San Gimignano. En el seu camí, podrà veure imatges originals de la
Toscana pintades temps enrere. Just abans d'arribar al seu destí podrà veure les siluetes de les torres medievals. Totes les
famílies nobles que vivien aquí, es construïen torres a les cases - aquestes torres, avui dia són l'atracció principal de San
Gimignano.

DIA 6: SAN GIMIGNANO- SIENA (50 KM. APROX.)
La ruta d'avui de portarà del meravellós paisatge de la Toscana, on l'escenari li farà oblidar les petites pujades. Quan arribi al
petit poble fortificat de Monteriggioni, podrà sentir com si estigués en l'edat mitjana. Avui dia és el punt culminant
arquitectònic del paradís de Siena.

DIA 7: SIENA - FLORÈNCIA (50 KM. APROX.)
El recorregut es localitza enmig de l'àmplia regió de Chianti. Només aquí fabriquen el vi de fama mundial "Chianti Classico",
que és molt respectat entre els amants del vi. Passaran per la bonica població de Castellina que és famós gràcies a la
producció de vi i d'oli d'oliva. Des d'aquí tornaran a Florència amb autobús.

DIA 8: FLORÈNCIA
Sortida individual o possibilitat de nits extra. Possible combinació amb les rutes "Venècia - Florència" i "Florència - Roma".

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 al 15 d'abril i de l'1 al 8 d'octubre de 2022.
Temporada 2: 16 d'abril al 13 de maig i del 10 al 30 de setembre de 2022.
Temporada 3: 14 de maig al 9 de setembre de 2022.

Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, 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

Hab. Doble amb esmorzar TEMPORADA 1 949 €

839 €

Hab. Doble amb esmorzar TEMPORADA 2 999 €

879 €

Hab. Doble amb esmorzar TEMPORADA 3 1.049 €

899 €

Suplement Hab. Ind.

319 €

269 €

Lloguer bicicleta

98 €

Lloguer bicicleta elèctrica

222 €

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

