Noruega en bici per les illes Lofoten
Apropa't pedalant a alguns dels paisatges més impressionants de Noruega, en
contacte directe amb la natura de Noruega

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
249 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
BODØ - (NORUEGA) / BODØ - (NORUEGA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIVENDRES
VIGÈNCIA RUTA:
10/06/2022 - 02/09/2022
SALIDAS TODOS LOS VIERNES DEL 10 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO Y DEL 29 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament amb esmorzar i sopar (Excepte el sopar de

Taxes turístiques

dia d'arribada a Svolvær).

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Servei per a fer-se el menjar per emportar i recàrrega del
cantimplores. (Tipus pícnic)
3 x 3 sopar (dies 3, 6 i 7).
Ferry Ballstad - Nusjford (Dia 6).
Transport de l'equipatge d'hotel a hotel.
Mapa i programa detallat.

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 Bodø. Hurtigruten a Svolvær.
Arribada a Bodø. Trajecte amb vaixell Hurtigruten o Express Boat (no inclòs en el preu). Allotjament a Svolvær

DIA 2: DESCOBREIX LA PART NORD DE LES LOFOTEN
Avui podeu triar el vostre viatge en bicicleta. A les 9.00 reculli la bicicleta a l'hotel Suggeriments:
Feu un viatge en vaixell des de Svolvær per veure el famós fiord del Troll, pescar i albirar àguiles marines. Visiteu el
poble pesquer de Kabelvåg, la catedral de Lofoten i el pintoresc poble pesquer de Henningsvær (40 km d'anada i
tornada). Visiteu els museus a Storvågan (tancats al setembre). Camineu per un dels pics a prop de Storvågan i
pedaleu per la part nord d'Austvågøy (110 km anada i tornada).
Allotjament a Stovågan.

DIA 3: STORVÅGAN - HOV - GIMSØYA / 34 KM APROX.
El trajecte d'avui és bastant fàcil. Possibles desviacions en el camí:
Henningsvær (pintoresc poble pescador) - 18 km. . Brenna (pedaleja pel fiord situat davant del mar) - 23 km.
Aquesta és l'única nit a la costa oest, per la qual cosa és possible que vegi el sol de mitjanit. Recomanem caminar fins al cim
de Hoven (362 m) durant la mitjanit. Allotjament en Gimsøya.

DiA 4: BICICLETA HOV - LEKNES / 53 KM APROX.
Aquest dia la ruta és llarga. L'última part abans d'arribar a Leknes pots tenir una mica de trànsit, però també hi ha carrils
bicis disponibles. Camins alternatius: Pots Stamsund i Steine (14 km) o Sennesvika i Ramsvika (12 km). Allotjament a Leknes.

DIA 5: DESCOBREIX EL COR DE LES LOFOTEN
En l'etapa d'avui tindràs l'oportunitat de visitar la platja Uttakleiv, la més fotografiada de les Lofoten (27 km d'anada i
tornada) o la platja Unstad, una de les destinacions de més populars per als surfistes (42 km d'anada i tornada ). També
podràs visitar el Museu dels víkings a Borg, on trobaràs una còpia de la casa més gran de l'era víking (28 km d'anada i
tornada) o anar amb bicicleta a l'encantador poble costaner de Eggum (50 km d'anada i tornada) . Allotjament a Leknes.

DIA 6: LEKNES - REINE / 53 KM APROX.
Esmorza d'hora i dirigeix-te amb bicicleta a Leknes - Kremmervika - 12 km (aproximadament 1 hora de trajecte). A
continuació, caldrà agafar el ferri de a les 10.00h cap a Nusfjord. Un cop allà, recomanem passar un temps a Nusfjord. Aquest
és un dels pobles pesquers més antics i millor conservats de les Lofoten. Segueix l'etapa en bicicleta fins a arribar a Reine (41
km), on s'allotjarà aquesta nit.

DIA 7: DESCOBREIX LA PART SUD DE LES LOFOTEN
Dia de descans a Reine. Recomanem anar amb bici a Å i visitar el museu de la pesca (20 km). També és possible anar amb
vaixell a Kjerkfjorden i passejar per la meravellosa platja de Bunnestranda o pujar al cim Helvetestinden (la muntanya de
l'Infern, 513 metres).

DIA 8: SORTIDA
Devolució de les bicicletes a Reien i fi dels serveis. Tornada a BodØ per compte del client

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

Preus
PREUS
Important: Preus especials per a nens de 12 a 15 anys (consulta'ns)
* Es necessita un mínim de dues persones per realitzar el tour *
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Llegir més
PREU PER PERSONA
Habitació doble

1.765 €

Lloguer bicicleta

288 €

Lloguer bicicleta elèctrica 377 €
Alforja

18 €

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

