La ruta en bicicleta de Florència a Roma
Un viatge en bicicleta entre dues joies de la cultura i de la història, per un itinerari
ple de rius i cascades

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
285 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
FLORENCIA - (ITÀLIA) / ROMA - (ITÀLIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
27/03/2021 - 09/10/2021
SORTIDES TOTS ELS DISSABTES DEL 27.03.2021 AL 03.07.2021 I DEL 28.08.2021 AL 09.10.2021

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament enla categoria seleccionada.

Taxes turístiques

Esmorzar buffet.

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Trasllat d'equipatges entre els hotels.
Viatge en tren des de Florència a Arezzo (bicicleta inclosa).
Viatge en tren de Poggio Mirteto a Roma (Sense bicicleta,
lliurament de bicicletes a Poggio Mirteto).
Informació detallada de viatges (mapes de rutes o mapes
generals, itinerari per carretera, atraccions turístiques, els
números de telèfon importants).
Senyalització especifica.
GPS tracks a petició.
Servei d'atenció telefònica.
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 INDIVIDUAL A FLORENCIA
Sessió informativa del Tour i distribució de les bicicletes de lloguer. Recomanem visitar del bell centre de Florència.

DIA 2: FLORENCIA - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (APROX. 60 KM APROX. BICICLETA +
TREN)
Al matí, sortiràs amb tren cap a Arezzo. Allà, pots visitar les belles esglésies i palaus de la ciutat. Amb la bicicleta podràs
passejar per bells senders a través de les vastes planes de la Vall di Chiana, constantment acompanyat per pujols i
muntanyes del sud de la Toscana. Passaràs per Cortona i finalment arribaràs al Llac Trasimeno, el camp de batalla d'Aníbal
contra els romans. D'altra banda, tindràs una bonica vista del llac Trasimeno. Nit a Passignano.

DIA 3: PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PERUGIA (APROX. 35 KM)
El dia d'avui començaràs pedalejant al llarg del llac de Torricella. Des d'allà es pot continuar a través de camps oberts, turons
i llocs idíl·lics de Perugia. Dóna un passeig per un dels carrers comercials més bonics d'Itàlia a la Catedral de Sant Llorenç, el
Palazzo dei Priori, o l'Arc Etrusc ... la capital de l'Úmbria et fascinarà!

DIA 4: PERUGIA – ASSISI (APROX 30 KM)
Creuaràs el riu Tíber, que està a només a pocs quilòmetres en bicicleta de la casa natal de Sant Francesc d'Assís. No obstant
això, abans d'arribar fins a la ciutat mística, faràs un viatge a un dels més bells santuaris de Umbría: SM Degli Angeli! Un cop
a Assís, podràs submergir-te en el colorit món dels frescos medievals de Giotto.

DÍA 5: ASSISI-SPOLETO (APROX 55 KM)
El camí et portarà als peus de l'imponent muntanya Subasio a la ciutat medieval totalment preservada, Spello. Posteriorment,
continuaràs per la Vall Umbra fins Spoleto. Ciutats, com Montefalco, Trevi i el Campello es poden veure en els pujols
circumdants. Des de dalt de l'aqüeducte de més de 80 metres es pots gaudir d'una vista vertiginosa del Tesino Canó, la
Muntanya Luco, i la Rocca Albornoz (fortalesa papal).

DIA 6: SPOLETO –NARNI (APORX 45 KM)
Entre muntanyes, acompanyat pel bell paisatge, que travessen Terni o fins i tot una mica més enllà de Narni. Vols donar-te
un capritx? Terni és coneguda per les pastissos i per tenir la cuina més creativa de la regió! Narni i els seus carrers medievals
et portarà de tornada als temps antics.

DIA 7: NARNI – ROMA (APROX 60 KM + TRAYECTO EN TREN)
Al mig del cor verd de l'Ombria, es passa a enormes muntanyes fins arribar a Calvi, l'última ciutat important d'aquesta regió.
Encara pots gaudir de la tranquil·la solitud i de les muntanyes Savines abans de prendre el tren per submergir-te en
l'animada ciutat de Roma

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL DES DE ROMA.
Tornada a casa

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

Preus
PREUS 2021
Temporada 1: 27.03.2021 - 30.04.2021 / 25.09.2021 - 09.10.2021
Temporada 2: 01.05.2021 - 03.07.2020 / 28.08.2021 - 24.09.2021

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
PREUS PER PERSONA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL
Temporada 1

969 €

1.318 €

Temporada 2

999 €

1.348 €

Lloguer bicicleta

94 €

Lloguer bicicleta elèctrica 210 €

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

