Holanda al complet en bici
Una ruta de 6 dies per conèixer el més destacat de país i gaudir de ciutats com
Amsterdam, Haarlem, Purmerend o el port de Volendam

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
6 DIES / 5 NITS
KILÒMETRES:
132 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
ÁMSTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS) / ÁMSTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2023 - 24/09/2023
SORTIDES DIÀRIES DE L'1 D'ABRIL AL 24 DE SETEMBRE DEL 2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

5 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 els 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 AMSTERDAM
Intenteu arribar d'hora! Es pot passar un dia fantàstic simplement passejant pel districte de canals de segle XVII admirant les
precioses i velles mansions i magatzems construïts en temps passats...
Tot això ha estat declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO.

DIA 2: AMSTERDAM - HAARLEM (29 KM APROX.)
Destini el matí a visitar el seu museu d'Amsterdam favorit o simplement a seure a el sol a Rembrandtplein, observant com el
món passa davant els seus peus. També pot fer una passejada pel famós Barri Vermell. Hi ha infinitat de possibilitats. A
l'partir de la capital a l'arribar la tarda, el bullici de la ciutat donarà pas a la pau i tranquil·litat de camp.
Aquesta regió és coneguda com Zuid-Kennemerland. Rematada el dia passejant pel centre de Haarlem, amb la seva
impressionant plaça Grote Markt i el seu blanc pont llevadís sobre el Riu Spaarne. Els seus patis idíl·lics, coneguts com
"hofjes", acceleraran el seu cor.
A l'abril i a principis de maig, hi ha l'opció de realitzar una ruta més llarga de 53 km per veure els camps de tulipes.

DIA 3: HAARLERM - ZAANDIJK (37 KM APROX.)
Al matí, continuï explorant els carrers i places de la magnífica ciutat de Haarlem. Si voleu visitar algun museu, recomanem el
Museu Frans Hals, amb quadres de l'Edat d'Or. A l'migdia, és el moment de tornar de nou a pedalar al llarg de la riba de el Riu
Spaarne fins arribar a al bonic poble de Spaardam i el canal Ijdijk.
Li encantaran les petites i coquetes cases antigues construïdes al costat de Canal. Visiteu la resclosa més antiga de l'món,
Kolksluis. Seguiu pedalant fins arribar a la regió de Zaan, anomenada així pel Riu Zaan i esquitxada de pintoresques casetes
de fusta pintades de verd i rematades per cortines blanques de puntes. També es poden veure aquest tipus de cases a
Zaanse Schans, conegut mundialment pels seus molins de vent. Aquest lloc sembla un quadre perfecte!
Hi ha moltes coses que es poden fer i veure a: visitar molins, tallers, museus, aprendre a fabricar esclops o fer formatge
holandès...

DIA 4: ZAANDIJK – VOLENDAM (31 KM APROX.)
Sense cap dubte, aquest és el lloc perfecte per als amants de el patrimoni industrial, les antigues fàbriques i magatzems
usats durant el passat segle. Per aprofundir més en el passat industrial d'aquesta localitat es pot visitar el Museu Zaans. Feu
una parada en el camí per conèixer el poble de Wormer abans d'arribar a el parc d'oci Het Twiske. Wormer és lloc favorit
d'escapada per als habitants d'Amsterdam que durant els dies calorosos fugen de la ciutat per donar-se un bany al llac.
El recorregut passa per variats paisatges: petits bosquets, prats i llacs que acompanyen el viatger fins Purmerend, amb el seu
apassionant centre històric. L'etapa finalitza a l'animat port de Volendam.

DIA 5: VOLENDAM – AMSTERDAM (35 KM APROX.)
El Museu Volendam és a prop de casc antic amb les seves característiques cases de maó vermell. Allà s'ofereix informació
sobre la història, la cultura i el folklore d'aquesta comunitat. Inspiradores habitacions d'època, peces tradicionals i joies
formen part d'una exposició permanent. Hi ha també una secció dedicada a la pesca de l'anguila. La col·lecció d'art i els seus
mosaics són també una meravella.
Des de dalt de l'vell Canal d'Zuiderzee, es posa rumb novament cap a Amsterdam on hi haurà temps per seguir descobrint els
racons secrets d'aquesta ciutat.

DIA 6: TORNADA A CASA
El viatge arriba a la seva fi. Després d'un deliciós esmorzar a l'hotel, és hora de tornar 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 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.
Les taxes turístiques i l'assegurança de bicicleta no estan inclosos en el preu
Suplements a Amsterdam 50 € per persona.
Del 8 al 10 d'abril.
El 22 d'abril.
El 18 d'abril.
Del 28 al 29 de maig.
Dissabtes a Amsterdam 25 € per persona
Llegir més
PREU PER PERSONA
Habitació doble

587 €

Suplement Hab. Individual 150 €
Lloguer bicicleta

84 €

Lloguer bicicleta nen

62 €

Lloguer bicicleta elèctrica

150 €

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

