Ruta en bici de les tulipes
Un recorregut pels camps de tulipes d'Holanda, en una ruta pensada per a tot tipus
d'usuari

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
5 DIES / 4 NITS
KILÒMETRES:
261 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
ÁMSTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS) / ÁMSTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 29/05/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 8 D'ABRIL AL 29 DE MAIG DEL 2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

4 nits en hotels *** / ****

Taxes turístiques.

Esmorzar

Assegurança de bicicleta.

Descripcions detallades de les rutes i mapes.

Tot allò que no figuri en

Sota petició: Tracks de GPS.

l'oferta.

Informació turística sobre llocs d'interès.
Transport per a l'equipatge fins al següent hotel.
Servei d'atenció telefònica els 7 dies de la setmana.

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 AMSTERDAM
Si arriba d'hora, tindrà temps per fer una volta per la zona de l'Anell de Canals, una construcció que data de el segle XVII i ha
estat declarada Patrimoni de la Humanitat. Per als aficionats a l'enrenou, recomanem visitar les famoses places de la ciutat:
Dam, Rembrandtplein i Leidseplein. Si es prefereixen les zones menys conegudes, llavors recomanem fer un volt per
Brouwersgracht o llogar una "bici de canal", per veure la ciutat des de l'aigua.

DIA 2: AMSTERDAM - HAARLEM (53 KM APROX.)
Romandre a Amsterdam podria ser una temptació, però ¡avui és el primer dia que es veuran camps de tulipes! El millor és
partir d'hora per deixar enrere l'enrenou de la capital i endinsar-se en la regió coneguda com South Kennemerland. Primer
parareu, en direcció a Cruquius, en una estació de bombament a vapor per rebre unes classes sobre subministrament d'aigua.
Just després de passar el poble de Bennebroek, es pot tenir una primera visió dels camps de tulipes. Cap al nord es troba el
centre de la ciutat de Harlem, amb les seves típiques façanes holandeses a la plaça de l'mercat. Aquesta ciutat ofereix una
gran riquesa d'art, cultura, monuments, restaurants i cafès.

DIA 3: HAARLERM - LEIDEN (38 KM APROX.)
El casc antic de Haarlem mereix una visita a consciència. Li recomanem una volta per la ciutat per descobrir els seus "hofjes"
amagats. També recomanem visitar el Museu Frans Hals, on un és transportat a l'Edat d'Or holandesa, gràcies a l'exposició
de les obres de l'pintor d'Haarlem Frans Hals.
A la tarda, una ruta acolorida a través de la Regió de les Dunes i els Bulbs. Recomanem fer aquest viatge abans de mitjans de
maig, ja que d'aquesta manera es pot gaudir de l'esplendor dels camps de bulbs en flor.
Tulipes, crocus, narcisos i jacints es cultiven aquí per ser exportats i canvien temporalment el paisatge d'aquesta zona,
convertint-lo en una de les atraccions favorites de país. Per passar un dia a la coneguda Exhibició de Flors de Keukenhof,
recomanem reservar una nit extra a Leiden. Leiden és la ciutat universitària més antiga d'Holanda. Sempre està molt
animada amb esdeveniments culturals i té un bonic i acollidor casc antic, amb canals, monuments, molins i museus.

DIA 4: LEIDEN - AMSTERDAM (64 KM APROX.)
La ruta de tornada a Amsterdam passa per diferents llacs, travessant el Cor Verd rural cap al Riu Amstel. A les ribes d'aquest
bonic riu poden trobar preciosos pobles i grans cases de camp. Aquesta és una de les rutes més verdes que ens porta
directes fins Amsterdam, on es troba el nostre hotel. Com és d'imaginar, la ciutat es diu així per la seva riu.
Al segle XIII, Amsterdam es va originar com un poble pesquer a l'estany d'un dic a la desembocadura del riu. La zona més
antiga d'Amsterdam és la de l'entorn de l'Església Vella o Oude Kerk. Conegut com el saló d'Amsterdam, aquest és l'edifici
més vell de la ciutat.

DIA 5: TORNADA A CASA
Després de l'esmorzar, el viatge en bicicleta arriba a la seva fi.

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

Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Suplement estada a Amsterdam de 45 € per persona en les dates següents:
08/04/2023 - 10/04/2023
22/04/2023 - 22/04/2023
18/05/2023 - 18/05/2023
28/05/2023 - 29/05/2023
Llegir més
PREU PER PERSONA
Habitació doble

480 €

Suplement Hab. Individual

120 €

Lloguer bicicleta estàndard

58 €

Lloguer bicicleta elèctrica

120 €

Supl. nit de dissabte a Ámsterdam 25 €

Informació addicional
ALOJAMIENTO:
Ámsterdam – Westcord Art Hotel *** & ****
Haarlem – Hotel Lion d’Or ****
Leiden – Tulip Inn Centre Leiden ***

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

