Croàcia en bici i vaixell: Dubrovnik y Split
Una ruta que combina la bici i el vaixell per conèixer les dues ciutats més
impressionants de Croàcia així com les illes Dàlmates

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
195 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / BICI I VAIXELL
INICI / FINAL:
TROGIR - (CROÀCIA) / TROGIR - (CROÀCIA)
SORTIDES:
DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
22/04/2023 - 21/10/2023
SORTIDES:
MS ANETA (STANDARD): 29.04 / 06.05 / 13.05 / 20.05 / 27.05 / 03.06 / 10.06 / 17.06 / 24.06 / 01.07 / 15.07 / 19.08 / 26.08 /
02.09 / 09.09 / 16.09 / 23.09 / 30.09 / 07.10 / 14.10 / 21.10.
MS AMORE (PREMIUM): 29.04 / 06.05 / 13.05 / 27.05 / 03.06 / 10.06 / 17.06 / 01.07 / 15.07 / 02.09 / 16.09 / 23.09 / 30.09 /
07.10 / 14.10 / 21.10.
MY RELAX (DELUXE): 22.04 / 29.04 / 07.10 / 14.10 / 21.10.
MY MYSTIC (DELUXE): 22.04 / 29.04 / 06.05 / 13.05 / 20.05 / 03.06 / 24.06 / 08.07 / 19.08 / 26.08 / 09.09 / 23.09 / 30.09 / 14.10
/ 21.10.

Serveis

Inclosos

No inclosos

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

Les begudes a bord i propines per al guia turístic i la tripulació.

7 dies Mitja pensió (esmorzar i depenent del programa diari,

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

dinar o sopar).

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

Sopar amb el capità.

Tot allò que no aparegui reflectit l'apartat anterior.

Roba de llit i canvi de tovalloles, disponibles a bord (2
tovalloles petites per persona).
Guia per a la ruta acordat amb el programa. (Anglès /
alemany).
Tours guiats a la ciutat de Dubrovnik i Trogir.
Documents del viatge (1 per cabina).
Lloguer de casc amb el lloguer de bicicleta (confirmar talla).
Documentació de viatge detallada (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, números de telèfon).
7 dies amb servei 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 A TROGIR. TROGIR- ILLA BRAC (25 KM APROX. AMB BICI)
L'embarcament tindrà lloc entre les 12: 00h i les 14: 00h. Serà rebut amb una beguda i un snack. Una vegada que estiguin
tots a bord, s'elevarà l'àncora i navegarem cap a l'illa de Brac. En Supetar és on agafaràs la teva bici i pedalearás fins Pucisca
on el capità t'estarà esperant. Nit a Pucisca.

DIA 2: ILLA BRAC - ILLA KORCULA (35 KM APROX. AMB BICI)
Al matí anirem a Vaixell a Molat, una de les illes més petites i més romàntiques de Dalmàcia. Coneguda pels vilatans com
l'Illa de les flors. Al viatge de tornada passarà per la part interior de l'Illa per passar también per petites Badies aïllades Fins
Zapuntel. Després farem una parada per fer 1 bany relaxant i seguidament el Vaixell ens portarà a través de les ones d'aigua
cristallina fins a l'Illa de Zverinac. Nit a Zverinac.

DIA 3: ILLA KORCULA - ILLA MLJET - ARXIPÈLAG ELAFITI (30 KM APROX. AMB BICI)
Gaudeix del matí al vaixell mentre navega a l'illa de Mljet. Des de Sobra, pedaleges pel bosc de l'illa via Prozura a Saplunara.
Després del dinar i un descans per nedar, pedaleges de tornada a Sobra. Puges una altra vegada al vaixell per navegar fins a
l'illa de Elafiti de Sipan.

DIA 4: ARXIPÈLAG ELAFITI - DUBROVNIK (10 KM APROX. AMB BICI)
L'arxipèlag consta de 13 illes, en gran part deshabitades. Era antigament una residència d'estiu popular per l'aristocràcia,
avui encara hi ha moltes viles elegants, algunes de les quals s'arriben a veure en un curt recorregut en bicicleta per la illa de
Sipa. Es continua amb vaixell fins a Dubrovnik. Després de dinar a bord, tindrà molt de temps per explorar aquest famós
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Nit a Dubrovnik.

DIA 5: DUBROVNIK - PELJESAC PENINSULA (35 KM APROX. AMB BICI)
Al matí navegues cap a Prapratno a la península de Peljesac. Muntes amb bicicleta i pedaleges a Ston i Mali Ston, dos llocs
connectats per un mur de 5.5 km de llarg. Aquí és on es formen les salines més grans de tota la Mediterrània. Via Dubrava i
Zuljana pedaleges a Trstenik, on el vaixell t'espera per portar-te a Kuciste.

DIA 6: PELJESAC PENINSULA - ILLA HVAR (40 KM APROX AMB BICI)
Primer el vaixell et porta a Hvar, situat a l'illa del mateix nom. Des d'aquí, pedaleja a través dels camps de lavanda i vinyes a
Stari Grad, l'assentament més antic de l'illa. En Stari Grad, el menjar se serveix a bord, després continua la segona part del
tour amb bicicleta, un tour circular via Vrboska i Jelsa. Passada la nit al port de Stari Grad.

DIA 7: ILLA HVAR - TROGIR (20 KM APROX. AMB BICI)
Anirà en vaixell des de Stari Grad fins Stomorska a l'illa de Solta, una de les illes dàlmates més petites. És coneguda pel seu
bon oli d'oliva - que és un gran record per portar a casa. L'última ruta en aquest viatge arriba a la seva fi en Maslinica.
Després del dinar, més temps per anar a nedar i tot seguit tornaràs a Trogir. Nit a Trogir.

DIA 8: RETORN
Les teves vacances amb bicicleta a Dalmàcia acaben després de l'esmorzar. El desembarcament s'efectuarà fins a les 09h.

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: 22.04 – 06.05 i 07.10 – 21.10.
Temporada B: 13.05 – 20.05 i 30.09.
Temporada C: 27.05 i 23.09.
Temporada D: 03.06 – 24.06 y 16.09.
Temporada E: 01.07 – 09.09.
Suplement addicional del 50% en cabina doble per a ús individual.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, bicicletes per a nens, etc. Consulteu preus. Preus especials per a
nens i grups.
Llegir més
PREUS PER PERSONA /

MS ANETA

MS AMORE

MY RELAX

MY MYSTIC

COBERTA INFERIOR

(Standard)

(Premium)

(Deluxe)

(Deluxe)

Cabina Doble / Temporada A

699 €

849 €

999 €

Cabina Doble / Temporada B

829 €

999 €

1.149 €

Cabina Doble / Temporada C

929 €

1.149 €

1.349 €

Cabina Doble / Temporada D

949 €

1.199 €

1.399 €

Cabina Doble / Temporada E

979 €

1.249 €

1.449 €

Lloguer Bicicleta

45 €

Lloguer Bicicleta Elèctrica

166 €

PREUS PER PERSONA /

MS ANETA

MS AMORE

MY RELAX

MY MYSTIC

COBERTA SUPERIOR

(Standard)

(Premium)

(Deluxe)

(Deluxe)

Cabina Doble / Temporada A

799 €

1.049 €

1.249 €

Cabina Doble / Temporada B

929 €

1.199 €

1.399 €

Cabina Doble / Temporada C

1.029 €

1.349 €

1.599 €

Cabina Doble / Temporada D

1.049 €

1.399 €

1.649 €

Cabina Doble / Temporada E

1.079 €

1.449 €

1.699 €

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

