Grècia en bicicleta
Una ruta pel Peloponès amb la qual podrà endinsar-se en la història de Grècia, en la
seva gastronomia i en la seva cultura

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
237 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
VYTINA - (GRÈCIA) / NAUPLIA - (GRÈCIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2023 - 28/10/2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

8 dies / 7 nits en hotels 3 *** amb esmorzar inclòs.

Assegurança de bicicleta.

Habitacions amb dutxa / banyera i lavabo.

Taxes turístiques.

Transport diari d'equipatge.

Tot allò que no figuri en

Mapes, informació turística i descripció de la ruta.

l'oferta.

Servei d'atenció telefònica.
Trasllat de Napulia a Epidario.
GPS (necessari deixar 50 € de dipòsit).

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 VYTINA
Arribada individual a Vytina des dels aeroports d'Atenes o Kalamata. El trasllat de l'aeroport a l'hotel (3 hores de viatge) pot
ser reservat a petició de client.

DIA 2: VYTINA - TRÍPOLI (37 KM APROX.)
Prepareu-vos per a un meravellós circuit a través del muntanyenc paisatge del Peloponès, començant pels estrets carrerons
de Vytina i creuant muntanyes, boscos i paratges de somni fins a arribar a l'alegre ciutat de Trípoli, la capital de la regió.

DIA 3: TOUR DE LA COVA DE KAPSIA (47 KM APROX.)
Contempleu davant la riquesa de vasts horts de pomeres, petites prades i vinyes situades al llarg de la regió. Gairebé sense
adonar-se'n haurà arribat a una de les coves més importants de Grècia, oberta a el públic des del 2012. Les estalactites i la
freda atmosfera de la cova la fan misteriosa i interessant i, després visitar-la, podrà gaudir d'una selecció de vins negres,
blancs i rosats en un celler de Kapsia. Visiteu les excavacions de l'antiga ciutat de Mantinea i la seva església construïda tan
sols fa 48 anys que combina arquitectura bizantina i minoica de la manera més surrealista imaginable. Gaudiu d'el capvespre
en una de les moltes tavernes de casc antic de Trípoli.

DIA 4: PARALIO – ASTROS (57 KM APROX.)
Un cop hagi passat les ruïnes del Temple d'Atenea a Tegea, seguiu a través de vasts camps d'oliveres i de les muntanyes
Parmonas fins a la pintoresca llogaret pesquer de Astres, de la platja de còdols i tranquils restaurants enfront de l'aigua.
Abans d'arribar al seu destí, hauria de visitar el petit monestir de Loukós i les excavacions de l'antiga ciutat d'Eva.

DIA 5: NAUPLIA (45 KM APROX.)
El dia d'avui els espera una de les etapes més boniques de l'itinerari. No deixarà de meravellar-se amb les magnífiques vistes
del mar color turquesa, els petits vaixells pesquers i l'extensa badia del Golf Argòlic. Circularà per costes poc pronunciades
fins arribar a el resort Mili, on podrà gaudir d'un apetitós menjar a la platja i donar-se un bany. Just a l'entrada de Mili, passarà
sobre el llac Lerna, on Hèrcules va matar l'Heura de Lerna, la mítica bèstia de múltiples caps; i podrà visitar l'excavació
arqueològica de l'antiga Lerna que conté restes de l'edat de Bronze. Posteriorment, pedalarà per les fèrtils planes d'Argos,
una de les ciutats més antigues d'Europa, amb la seva impressionant fortalesa a la muntanya Larissa i el lloc arqueològic a
peu de la mateixa.

DIA 6: ETAPA CIRCULAR PER MICENAS (51 KM APROX.)
Avui passarà per un preciós paisatge campestre ple de tarongers i llimoners, on destaquem les ruïnes de el castell de Tiryns.
Visiti Micenes, una fortalesa mil·lenària on les seves muralles han aguantat el pas el temps durant 3360 anys. Aquesta és una
de les ciutats més importants de l'antiguitat, sent el centre de la civilització grega. La famosa porta de Lion també pot visitarse, així com les tombes, considerades una de les atraccions principals més visitada i valuoses per la seva història. Nit a
Nauplia.

DIA 7: EXCURSIÓ A EPIDAURO
L'última etapa del seu viatge comença amb un trasllat a Epidaure, Quedarà meravellat per l'enorme magnificat amfiteatre
construït fa més de 2300 anys. Epidaure va ser primer de tot un centre mèdic dedicat a Asclepius, el déu de la curació.
Descobreixi també els seus temples, pòrtics, cases, botigues i spas. Després d'una visita extensa tornarà a pujar a la bici i
baixarà per paisatges muntanyosos i la zona de cultiu de pistatxos fins a la costa. Torneu a gaudir d'un bany a les aigües
cristal·lines de la platja i passi una altra nit a Nauplia.

DIA 8: SORTIDA DE NAUPLIA
Trasllat a l'aeroport (pot ser reservat) o extensió de el viatge.

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 1: 01.04.2023 - 06.05.2023 | 24.06.2023 - 26.08.2023 | 21.10.2023 - 28.10.2023.
Temporada 2: 13.05.2023 - 17.06.2023 | 02.09.2023 - 14.10.2023.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREUS PER PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2

HABITACIÓ DOBLE

879 €

999 €

HABITACIÓ INDIVIDUAL

1.079 €

1.199 €

LLOGUER BICICLETA

112 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA 278 €

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

