Ruta en bici per l'Algarve
Recorre el sud de l'Algarve en bici i impregna't de l'aroma de la costa portuguesa, de
la bellesa dels seus paisatges i de la qualitat de la seva gastronomia

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
300 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
OLHAO - (PORTUGAL) / ALVOR - (PORTUGAL)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
DS., 02/04/2022 - 12:00 - DS., 15/10/2022 - 12:00
EIXIDES DIÀRIES DEL 2 D'ABRIL AL 21 DE MAIG I DEL 10 DE SETEMBRE AL 15 D'OCTUBRE DEL 2022.

Serveis

Inclosos
Allotjament en la categoria seleccionada.

No inclosos
Tot allò que no figuri en l'oferta

Esmorzar bufet
Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.
Documents de viatge detallats 1x per habitació (alemany i
anglès, amb mapes de ruta, vista de ruta, atraccions locals i
números de telèfon importants)
Taxes turístiques
Tracks GPS (a 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 OLHAO
Llegada individual al hotel. Aproveche y visite esta maravillosa ciudad costera.

DIA 2: VIATGE AL PARCNACIONAL RIA FARMOSE I TAVIRA (65 KM APROX.)
La primera etapa de la ruta el portarà a través del paisatge de la llacuna de la Ria Formosa, formada en 1755 per un
terratrèmol. Arribarà a la petita ciutat comercial de Tavira, establerta en l'època fenícia i considerada per molts com la ciutat
més pintoresca de l'Algarve. Més tard, tornaràs amb bicicleta a l'hotel.

DIA 3: RUTA CIRCULAR - FARO I ESTOI (35 KM APROX.)
L'etapa d'avui segueix la costa portuguesa fins a arribar a Far, on hi ha el bonic nucli històric i on podrà gaudir d'un paisatge
únic al costat del mar. Florents camps de tarongers, ametllers i figueres l'acompanyaran en el seu passeig fins arribar a Estoi.
Després d'un merescut descans, prengui un cafè al magnífic Palau i torni amb bicicleta a Olhão.

DIA 4: OLHAO - QUARTEIRA - PRAIA DA ALBANDEIRA (35 KM APROX.)
Avui pedalarà acompanyat de flamencs fins a arribar a les belles platges de Quarteira i Vilamura. Descansi i gaudeixi de les
tranquil·les platges de sorres daurades. Agafi un tren fins Poço Barreto i recorre en bicicleta els últims quilòmetres fins al seu
hotel.

DIA 5: RUTA CIRCULAR A SILVES (40 KM APROX.)
Deixa la costa enrere, acompanyat per l'aroma de les tarongers i llimoners i arriba a Silves. Gaudeixi de l'ambient pacífic i
relaxat i passegi pel nucli antic on encara es pot veure les reminiscències de l'antiga capital de l'Algarve. A la tarda, torni al
seu hotel i aprofiti per refrescar-se a l'esplèndida piscina.

DIA 6: VIATGE A ALBUFEIRA (55 KM APROX.)
La "Ecovia do Litoral" el portarà a través d'antics pobles pesquers i balnearis que s'alternen amb paisatges de dunes i
meravellosos penya-segats. Aprofiti la visita i passegi pel nucli antic d'Albufeira. Volta a l'hotel.

DIA 7: VIATGE A ALVOR (50 KM APROX.)
Al matí, anirà amb bicicleta a la bonica població pesquera de Ferragudo. Darrere de Portimão, la "capital de la sardina",
s'arriba a l'espectacular platja de roca Praia da Rocha. Des Alvor, torni al seu hotel.

DIA 8: SORTIDA O EXTENSIÓ
Tornada a casa després d'esmorzar. Possibilitat d'extensió.

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

Preus
TEMPORADES
Temporada 1: Del 2 d'abril al 21 de maig i de l'1 d'octubre al 15 d'octubre de 2022
Temporada 2: Del 10 al 24 de setembre de 2022

Llegir més
PREU PER PERSONA
CAT. B

CAT. A

Doble Supl. Individual Mitja

Doble

LLOGUER BICICLETA
Supl. Individual Mitja

Pensió

7/21

Elèctrica

100 €

200 €

Pensió

Temp.1

845 € 322 €

222 €

1.100 € 588 €

333 €

Temp.2

978 € 322 €

222 €

1.266 € 588 €

333 €

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

