Ruta en bici de Bruges a Amsterdam
Pedali tranquil·lament des de Bruixes fins a Amsterdam a través de paisatges
increïbles i encantadors poblets

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
339 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
BRUGES - (BÈLGICA) / AMSTERDAM - (PAÏSOS BAIXOS)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2023 - 30/09/2023
DIVENDRES, DISSABTES I DIUMENGES A L'ABRIL, EL MAIG I EL SETEMBRE.
SORTIDES DIÀRIES AL JUNY, JULIOL I AGOST

Serveis
Inclosos
7 nits d'allotjament en hotels de 3 i 4 **** incloent-hi Buffet esmorzar.

No inclosos
Taxes turístiques.

Transport de l'equipatge entre hotels (1x equipatge amb un pes màxim de 20 kg). Els Ferris durant la ruta.
Documents de viatge detallats a cada habitació.

Tot allò que no figuri en

GPS disponible / Servei d'atenció telefònica.

l'oferta.

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 BRUJAS
Arribada a Bruges, la ciutat coneguda com la perla de Flandes, una encantadora urbs que ha rebut turistes durant uns 150
anys. Amb gran part de la seva arquitectura medieval intacta, Bruges s'ha mantingut conservada meravellosament i encara
evoca una època en la qual era el centre de el comerç tèxtil a Europa.

DIA 2: BRUIXES - MIDELBURG / VLISSINGEN (66 KM. APROX)
Després d'esmorzar, anireu fins a la bonica ciutat de Damme passant pel costat del canal de Damse Vaart. Després
continuarà pedalejant fins a la frontera i arribarà a Zelanda, una província holandesa que destaca per la lluminositat, vent,
aigua i extens paisatge. Zelanda està pràcticament formada per illes així que ponts i ferris (tiquets NO INCLOSOS) us
ajudaran a creuar les aigües mentre es dirigeix al nord-oest. Ciutats de somni amb antigues cases i carrers empedrats
formaran part del seu viatge durant els dies següents.

DIA 3: MIDELBURG / VLISSINGEN ZIERIKZEE (43 KM. APROX)
Avui descobrirà l'esplendor nostàlgic de la ciutat de Midelburg, una ciutat que va ser un important punt de comerç per als
Països Baixos durant els segles XVI i XVII. A continuació, l'espera la encantadora vila de Veere, una població exportadora de
llana que va mantenir acords comercials amb Escòcia dese el 1541, el que va provocar la barreja de les dues cultures durant
més de 300 anys. Podeu admirar els llocs a visitar de la zona i més tard, explori els estrets carrerons de Zierkzee, les originals
casetes el portaran enrere en el temps als dies gloriosos de la ciutat, quan els vaixells salpaven cap al Bàltic i la Mediterrània
per vendre sal, llana, peix, gra i tint vermell.

DIA 4: ZIERKZEE – WILLEMSTAD (50 KM. APROX)
Gaudiu del seu últim dia en Zelanda passant a través d'un paisatge compost de vasts camps agrícoles, naturalesa rural
idíl·lica, dunes ondulades i planes de sorra daurada fins arribar a Willemstad, una ciutat fortificada amb forma d'estrella de 7
puntes on finalitzarà el seu dia.

DIA 5: WILLEMSTAD – PAPENDRECHT (65 KM. APROX)
Després d'una gran inundació que va tenir lloc l'any 1421, Biesbosch és el resultat d'un ecosistema que va saber adaptar-se a
l'aigua salada procedent de la mar a través dels rierols formats per la inundació i l'aigua dolça procedent dels rius. Biesbosch
és un laberint constantment canviant de rierols que abasta petites illes on boscos i canyes de salze s'han convertit en la llar
de diverses aus. Mentre pedaleja, arribarà a una de les ciutats més antigues d'Holanda: Dordrecht, que està completament
envoltada per aigua i el casc antic acull uns 1000 edificis històrics i 3 canals.

DIA 6: PAPENDRECHT - GOUDA (37 KM APROX)
Després d'esmorzar, circuli fins a la vila de Kinderdijk, on 19 majestuosos molins presenten un espectacle visual únic. Mentre
recorre Gouda, gaudeix del paisatge rural. També recomanem visitar la part antiga de la ciutat per amarar-se de l'atmosfera
de temps passats. Durant segles, la gent ha vingut de tot arreu per comprar cavalls, vaques, carn, llavors, formatge, etc. en
els mercats setmanals i anuals celebrats a Gouda. Descobreixi l'Església de St. John i la plaça de mercat, la qual presumeix
del seu ajuntament de el segle XV i una Casa de Pesatge ("Waag").

DIA 7: GOUDA – AMSTERDAM (80 KM APROX)
Descobriu el "Groene Hart" (cor verd), una silenciosa àrea campestre de prats i pastura per al bestiar. Es tracta d'un espai
obert i pla, a més de molt espaiós, on les agulles de les esglésies i els molins toquen l'horitzó i els núvols es reflecteixen en
llacs i canals. El seu viatge finalitza a Amsterdam, ciutat famosa per la seva Barri dels Grans Canals, el qual té més de 400
anys d'antiguitat. Aquesta ciutat és plena de coses per veure i fer, com a artistes de carrer, el museu dels Canals, el Museu
Marítim ...

DIA 8: AMSTERDAM
Sortida individual després de l'esmorzar o estada perllongada a Amsterdam.

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 extres, trasllats, compra de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA HAB. DOBLE TOUR BICI

LLOGUER BICI

Hab. doble Supl. Individual Bicicleta 21/7 Bicicleta elèctrica
804 €

210 €

86 €

210 €

Informació addicional
Suplements aplicables: Arribades a Amsterdam els dissabtes: 25 € per persona.
Estada a Amsterdam a les dates següents: 50 € per persona i mínim 2 nits d'estada a AMS:
08/04/23 - 10/04/23; 22/04/23 - 22/04/23; 18/05/23 – 18/05/23; 28/05/23 – 29/05/23.

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

