Les illes Dàlmates en bici i vaixell
Acosta't al major arxipèlag d'illes de la Mediterrània en bici i vaixell, per accedir a
llocs inaccessibles i conèixer la impressionant costa de Croàcia

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
170 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / BICI I VAIXELL
INICI / FINAL:
ZADAR - (CROÀCIA) / ZADAR - (CROÀCIA)
SORTIDES:
DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
22/04/2023 - 21/10/2023
SORTIDES:
MS DALMATINO (STANDARD): 29.04 / 13.05 / 20.05 / 27.05 / 10.06 / 17.06 / 24.06 / 08.07 / 26.08 / 02.09 / 09.09 / 16.09 /
30.09 / 14.10 / 21.10.
MS CARPE DIEM (PREMIUM): 22.04 / 29.04 / 13.05 / 03.06 / 17.06 / 01.07 / 16.09 / 23.09 / 07.10 / 21.10.
MS VOYAGE (DELUXE): 22.04 / 06.05 / 20.05 / 10.06 / 24.06 / 26.08 / 09.09 / 14.10.
MÍNIM GRUPS DE 20 PERSONES PER AL MS CARPE DIEM, 15 PER AL MS DALMATINO I 22 PER AL MS KAZIMIR I EL MS
VOYAGE.

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en creuer, cabina doble amb dutxa i bany privat.

L'assegurança de la bicicleta.

7 dies Mitja pensió (depenent del programa diari dinar o sopar).

Les begudes a bord.

Sopar amb el capità.

Suplement obligatori taxa turística i taxes locals = 35€ a pagar

Roba de llit i canvi de tovalloles, disponibles a bord. (2

al capità (Nens menors d'11 anys = 17€).

tovalloles per persona, tovalloles de platja no incloses).

Assegurança d'assistència i cancel·lació amb cobertures

Guia per a la ruta ajustada al programa.

Covid19.

Entrada al Parc Nacional d'Telascica.

Qualsevol servei no especificat a l'apartat anterior.

Entrada al parc Nacional d'Koronati.
Entrada al Parc Nacional de les cascades de Krka.
Tour a Sibenik / Zadar.
Documentació del viatge.
Lloguer de casc (Només si està reservada la bicicleta)
(Confirmar talla).
Documentació de viatge detallada (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, números de telèfon).
7 dies amb servei telefònic de línia directa.

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 ZADAR. ZADAR - ILLA UGLJAN (VAIXELL) / PREKO - TELA
(35 KM APROX AMB BICI) / TKON - ILLA MURTER (VAIXELL)
Embarcament entre les 11.30 i les 13.00 hores a Zadar. Breu presentació de benvinguda realitzada pel guia turístic amb un
petit refrigeri. Mentrestant, el vaixell travessarà Preko a l'illa d'Ugljan. Des d'allà, començarà el recorregut amb bicicleta a
través de Kukljica i sobre el pont Ždrelac fins arribar a l'illa de Pašman. Continuarà per Neviđane i Kraj fins a Tkon. Acabarà
pedalejant a través de la preciosa badia de Podvrške a l'illa de Murter.

DIA 2: ILLA DE MURTER – VODICE (25 KM APROX AMB BICI)
Esmorzeu i comenceu el dia amb un passeig amb bicicleta per l'illa de Murter. A través de Betina arribarà a l'imponent pont
llevadís a Tisno. De camí a Vodice, contempleu la seva espectacular costa plena d'illots. No us oblideu de visitar el preciós
poble Tribunj abans d'arribar al seu destí.

DIA 3: VODICE - PARC NACIONAL DE KRKA / SKADIN (45 KM APROX AMB BICI) / SKRADIN
- ŠIBENIK (VAIXELL)
Avui passejareu amb bicicleta fins al mirador Okit. A la ciutat de Skradin us esperarà el vaixell amb el dinar a punt. Després
d'aquest petit descans, dirigiu-vos a les famoses cascades de Krka, torneu a Skradin per agafar el vaixell i navegar fins a
Šibenik. Gaudiu d'un sopar en aquesta preciosa ciutat portuària i passegeu pel nucli antic.

DIA 4: ŠIBENIK - FORTALESA DE SVETI NIKOLA (20 KM APROX AMB BICI) / PARC
NACIONAL DE LES ILLES KORNATI – PARC NATURAL TELAŠĆICA PARC (VAIXELL)
Després d'esmorzar, visitarà la fortalesa Sveti Nikola a prop de Šibenik. A continuació, us espera un passeig amb vaixell
d'unes quatre hores pel Parc Nacional de les Illes Kornati. Atracarà en una badia protegida al Parc Natural Telašćica. Després
d'un passeig per un llac d'aigua salada i els seus imponents penya-segats, la tripulació ja l'espera amb el sopar dels capitans.

DIA 5: ILLA DE DUGI OTOK (30 KM APROX)
El dia d´avui visitarà l´illa de Dugi Otok. Aneu fins a Sali, el poble principal de l'illa. Aprofiteu per descansar i prendre un cafè i
continueu cap a Savar a través de Zaglav i Luka. El dinar i el sopar se serviran a bord. La tarda és a la vostra disposició.
Depenent del seu estat d'ànim, podeu prendre el sol a la platja o explorar l'illa a peu.

DIA 6: ILLA DE DUGI OTOK (30 KM APROX AMB BICI) / DUGI OTOK – ILLA DE MOLAT
(VAIXELL)
El recorregut d'avui us portarà al far de Veli Rat. Després d'un petit descans, continuarà cap a Božava, on el vaixell l'estarà
esperant. Abans d'arribar al destí d'avui l'illa de Molat, pararà en una petita badia perquè prengui un descans i es banyi al
mar Adriàtic.

DIA 7: ILLA DE MOLAT (20 KM APROX AMB BICI / ILLA DE MOLAT - ZADAR (VAIXELL)
En el seu darrer dia amb bicicleta, recorrerà el tram des de Molat a través de Brgulje fins a Zapuntel i viceversa. Un cop
arribeu a la vostra destinació, Zadar us espera una visita guiada pel nucli antic de Venècia.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL
Esmorzar, desembarcament sobre les 9:00h i sortida individual. Estarem encantats d'allargar la teva estada si ho desitja.

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

Preus
PREUS 2023
Temporada A: del 22 d'abril al 06 de maig i del 07 al 21 d'octubre del 2023.
Temporada B: del 13 al 20 de maig i el dia 30 de setembre del 2023.
Temporada C: dies 27 de maig i 23 de setembre del 2023.
Temporada D: del 03 al 24 de juny i el dia 16 de setembre del 2023.
Temporada E: del 01 de juliol al 09 de setembre del 2023.
Suplement addicional del 50% a cabina doble per a ús individual.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per a nens, etc. Consulteu preus. Preus
especials per a nens i grups.

Llegir més
PREUS PER PERSONA / CUBERTA

MS DALMATINO (Standard) MS CARPE DIEM

INFERIOR

MS VOYAGE

(Premium)

(Deluxe)

CABINA DOBLE / TEMPORADA A

-

849 €

949 €

CABINA DOBLE / TEMPORADA B

-

979 €

1.099 €

CABINA DOBLE / TEMPORADA C

-

1.149 €

1.299 €

CABINA DOBLE / TEMPORADA D

-

1.199 €

1.349 €

CABINA DOBLE / TEMPORADA E

-

1.249 €

1.399 €

LLOGUER BICICLETA

45 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA

166 €

PREUS PER PERSONA / CUBERTA

MS DALMATINO (Standard) MS CARPE DIEM

PRINCIPAL

MS VOYAGE

(Premium)

(Deluxe)

CABINA DOBLE / TEMPORADA A

699 €

1.049 €

1.199 €

CABINA DOBLE / TEMPORADA B

829 €

1.179 €

1.349 €

CABINA DOBLE / TEMPORADA C

929 €

1.349 €

1.549 €

CABINA DOBLE / TEMPORADA D

979 €

1.399 €

1.599 €

CABINA DOBLE / TEMPORADA E

999 €

1.449 €

1.649 €

LLOGUER BICICLETA

45 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA

166 €

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

