La regió d'Apulia en bici
Recorre el "taló" de la bota d'Itàlia en bici, una regió plena d'història i d'enorme
encant

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
255 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
ALBEROBELLO - (ITÀLIA) / LECCE - (ITÀLIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIMECRES - DISSABTE - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
12/04/2020 - 08/11/2020
SORTIDES DIMECRES I DIUMENGES DEL 12.04 - 21.06 I DEL 23.08 - 11.10. AL MAIG, JUNY I SETEMBRE TAMBÉ ELS DISSABTES.

Serveis

Inclosos

No inclosos

Allotjament.

Taxes turísticas

Esmorzar bufet o un extens esmorzar.

Tot allò que no figuri en l'oferta

Reunió de benvinguda.
Trasllat d'equipatge entre els hotels.
Documents de viatge detallats 1x per habitació (GE, EN, IT
amb mapes de rutes, vista de rutes, atraccions locals, números
de telèfon importants).
Tracks GPS (sota petició).
Servei d'atenció telefònica.
Assegurança de bicicleta.

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 ALBEROBELLO
Arribada individual a Alberobello. Aquesta ciutat forma part de el patrimoni cultural mundial de la UNESCO.

DIA 2: ALBEROBELLO - OSTUNI (35-40 KM APROX.)
Recorre amb bicicleta la vall Vall d'Itria, un dels paisatges culturals més bells de sud. Para en la coneguda localitat vinícola de
Locorotondo per degustar el vi blanc local (no inclòs). Seguiu el recorregut passant per Via Cisternino fins a la següent
parada, Ostuni, una ciutat amb precioses vistes a la mar.

DIA 3: OSTUNI - AVETRANA I VOLTANTS (60 KM APROX.)
En l'etapa d'avui passejarà per oliveres, vinyes i fruiters fins Avetrana, un dels pobles amb més història de l'antiga Via Appia.
Aquest antic camí romà conduïa des de Roma, a través de Taranto i Oria, fins a Brindisi en èpoques anteriors. A dia d'avui es
conserven algunes parts com la Via Appia Antica.

DIA 4: AVETRANA I VOLTANTS – GALLIPOLI (60 KM APROX.)
Deixarà Avetrana per arribar a la mar. Aprofiti i visiti a la "Torre Colimena". Tot seguit continuï cap a Porto Cesareo. El seu
recorregut el porta al llarg de la costa jònica a Gallipoli. Aquesta "Kale Polis" (ciutat) d'origen grec és una veritable sorpresa
urbana. Descobreixi un laberint de petits carrers en aquesta ciutat en què trobem una sèrie d'esglésies i un antic museu. Val
la pena visitar el port, completant així el paisatge d'una ciutat que va pertànyer a l'exportador d'oli de llum més important
d'Europa en els segles XVII i XVIII.

DIA 5: GALLIPOLI - SANTA MARIA DI LEUCA I VOLTANTS (50 KM APROX.)
Avui arribem a el punt més a sud del Salento i la conca de la Mar Jònic a Santa Maria di Leuca. Sent un lloc de peregrinació
molt conegut, l'església és una visita obligatòria. Al voltant d'aquesta es van construir diverses viles, que formen un conjunt
arquitectònic impressionant a causa de el contrast dels diferents estils que les formen.

DIA 6: SANTA MARIA DE LEUCA I VOLTANTS - OTRANTO (50 KM APROX.)
La següent part del recorregut segueix la costa sud de la mar Adriàtic fins a la ciutat de Messapian, Otranto. Aquest lloc té
una reputació de ser una joia històric-artística entre un bell paisatge. El casc antic està envoltat per una poderosa muralla, on
destaquem el castell d'Habsburg. De camí a Otranto, pot visitar la famosa Grotta Zinzulusa, l'única d'una sèrie de grutes
costaneres que està oberta a el públic.

DIA 7: OTRANTO - LECCE (50 KM APROX.)
Més endavant seguirà pedalant per la costa adriàtica fins arribar a Lecce, una ciutat pintoresca els edificis i esglésies treuen
l'alè. Si voleu descansar, recomanem visitar la badia de Torre dell'Orso, envoltada per empinades parets de pedra calcària. Al
costat de Nàpols, Lecce és una metròpoli barroca de sud, anomenada pels italians "Lecce-Barroc". Trobarà al voltant de 30
esglésies i nombrosos palaus, sense oblidar l'amfiteatre i el teatre romà, construïts sota el mandat de Cèsar August i que
mereixen una visita obligatòria.

DIA 8: SORTIDA O EXTENSIÓ
Sortida individual. Possibilitat d'ampliar la seva 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 2020
Temporada 1: 12.04.2020
Temporada 2: 13.04.2020-30.05.2020 i 07.09.2020-08.11.2020
Temporada 3: 31.05.2020-21.06.2020 i 23.08.2020-06.09.2020

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
RUTA AUTOGUIADA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3

HABITACIÓ DOBLE

664 €

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

210 €

LLOGUER BICICLETA

94 €

776 €

852 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA 211 €

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

