Eslovènia en bici amb nens
El llac Bled, la joia dels llacs alpins, en aquesta proposta pensada per fer en família

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
190 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / UN SOL HOTEL
INICI / FINAL:
BLED - (ESLOVÈNIA) / BLED - (ESLOVÈNIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
26/03/2022 - 15/10/2022

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits en habitació doble segons itinerari amb règim

Taxes turístiques

d'allotjament i esmorzar.

Asseguraça de bicicleta

Paquet d'informació que inclou el llibre de ruta i els mapes

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

corresponents (un per reserva).
Gps tracks, a petició.
Servei d'atenció telefònica (també caps de setmana).
Reunió de benvinguda personal i prova de bici en arribar.

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: BLED
Arribada individual a Bled, és un poble famós a la riba d'un bell llac glacial. L'hotel escollit es troba al centre de la ciutat. Bled
és conegut pel seu bell entorn, el llac, el castell a la roca sobre el llac i una església de pelegrinatge. ENS AGRADA ! El pastís
de crema "kremšnita" en un dia assolellat a la terrassa del Park Hotel.

DIA 2: VOLA PELS VOLTANTS DE BLED (15 KM. APROX.)
Dia d'oci al voltant del llac per conèixer la regió. Pedala voltant del llac fins al castell, a continuació, podràs fer una passejada
amb una barca de rems o pujar en un vaixell tradicional a l'estil pletna, fins a l'església de l'illa. Per obtenir les millors fotos i
vistes sobre el llac, puja al castell i el rang Karawanke, mira cap Osojnica.

DIA 3: BLED-BODESCE-KROPA-RADOVLJICA-BLED (34 KM. APROX.)
Avui podràs observar la bonica sortida de sol pel llac Bled mentre pedaleges uns 750 m fins a l'altiplà Jelovica per obtenir una
vista preciosa del Parc Nacional de Triglav. Et podràs parar a la ciutat més important en termes de ferreria, Krop, i visitar el
museu de la forja. Després d'això aniràs cap a l'antiga, però molt ben conservada, localitat de Radovljica amb el seu museu
de l'apicultura i fins i tot visitar la botiga de gelats.

DIA 4: BLED-BEGUNJE-BLED (41 KM. APROX.)
Avui passaràs per la casa de Slavko Avsenik, un llegendari músic popular a Eslovènia, situada al assolellat poble de Begunje.
Podràs menjar al seu restaurant, Avsenik Gostilna. Després de dinar podràs visitar el museu d'ostatges i les ruïnes del castell
de Kamen. A la tarda passaràs per la basílica de Brezje, un important lloc religiós i de pelegrinatge destí de moltes persones
d'Eslovènia.

DIA 5: BLED – GORJE (17 KM. APROX.)
El viatge d'avui et portarà a la bella gola de Vintgar, amb 150m de profunditat a les muntanyes del riu Radovnai, i acabaràs a
la cascada de Suma. Després es passa a la menys coneguda gola-Pokljuka Gorge, que existeix des de fa 10.000 anys. Aquí
pots deixar la teva bicicleta i fer una passejada pels boscos i un fossilitzat barranc mentre deixes enrere la glacera.

DIA 6: BLED-BOHINJ (47 KM. APROX.)
Després d'un trasllat en cotxe fins al cim de l’altiplà de Pokljuka, pedalejaràs costa avall cap a la vall de Bohinj a través de
pobles alpins i passaràs per paisatges únics fins arribar al llac Bohinj, una veritable joia al cor d'aquesta vall alpina. Seguiràs
al voltant del llac cap a la cascada Savica, i després agafaràs el telefèric fins a la muntanya de Vogel on podràs gaudir d'unes
vistes espectaculars.

DIA 7: BLED – VALL DE KRMA (37 KM. APROX)
Primer anirem cap a la vall de Radovna, entre dos grans altiplans al peu de la muntanya Triglav. Aquí es pot menjar a l'ombra
d'aquesta enorme muntanya abans de continuar a través d'un bosc, ple de monuments i cases rurals tradicionals, una de les
quals ha estat adaptada en un museu.

DIA 8: BLED
Sortida individual o possibilitat d'ampliar l'estada

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

Preus
PREUS 2022
Temporada baixa: del 26 de març al 6 de maig, del 17 de setembre al 15 d'octubre 2022
Temporada alta: del 7 de maig al 16 de setembre del 2022
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Llegir més
Preu per

Tour Bici

persona
Habitació Doble

Habitació Doble

Habitació

Habitació individual Lloguer bici Lloguer bici

Temp Alta

Temp Baja

individual Temp

Temp Baja

elèctrica

Alta
HOTEL 3*

590 €

655 €

785 €

720 €

HOTEL 4*

660 €

730 €

895 €

895 €

89 €

Informació addicional
Nota important: És obligatori portar casc a Eslovènia, es poden llogar-hi directament pagant 12 €.

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

222 €

