Ruta clàssica de Dinamarca en bici
Una ruta circular per la regió de Selandia, la major illa de Dinamarca, de 7 dies de
durada

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
308 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
COPENHAGUE - (DINAMARCA) / COPENHAGUE - (DINAMARCA)
SORTIDES:
DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
05/06/2021 - 28/08/2021
SORTIDES TOTS ELS DISSABTES DEL 05 DE JUNY AL 28 D'AGOST DE 2021 (EXCEPTE EL 26 DE JUNY A CAUSA DEL
ROSKILDE FESTIVAL).

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament en hotels familiars de 3***

Taxes turístiques

Esmorzar o esmorzar bufet

Assegurança de bicicleta

Transport d'equipatge d'hotel a hotel

Tot allò que no reflectit a la promoció

Documents de viatge amb mapes detallats (1 x habitació)
Atenció telefònica fins i tot en cap de setmana
GPS Tracks sota petició

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 COPENHAGUEN
Sentir-se lliure d'explorar la ciutat pel teu compte. Tots els punts d'interès són fàcils d'arribar amb bicicleta, peu o autobús.
Recomanem reservar una extensió a la ciutat al principi o al final del teu recorregut. Nit a Copenhaguen.

DIA 2: COPENHAGUEN- KOGE (43 - 56 KM. APROX.)
Avui pedalejarem cap al sud al llarg de les platges de Copenhaguen i continuarem pel carril que porta a Berlín, fins arribar a
la petita ciutat de Køge. Un bell mercat medieval a la plaça i el tribunal més antic de Dinamarca t'esperen aquí. Gaudeix
també de les sorres blanques de la platja i refresca't amb un bany. Nit a Køge.

DIA 3: KOGE - NAESTVED (61 KM. APROX.)
El tram d'avui et portarà a través de verd sud d'Zelanda a una de les ciutats més antigues de l'illa la costa oest, Næstved.
Podràs fer una excursió al castell de Gavnø. Aquí podràs veure més de ½ milió de bulbs, un jardí de roses i moltes plantes i
arbres rars en els jardins del castell. També podràs visitar el parc temàtic, Bonbon Land o la fàbrica de vidre que està molt a
prop. Nit a Næstved.

DIA 4: NAESTVED - KORSOR (65 KM. APROX.)
Aniràs amb bicicleta al nord-oest a través del Gran Belt, on tots estan de bon humor per a les festes. Les àrees de bany,
restaurants i cafès caracteritzen l'entorn. Karesbaekstorp està ple de galeries d'art. Abans de continuar cap a Korsør, gaudeix
d'una mica de peix acabat fumat al ahumadero. Nit a Korsør/Soro.

DIA 5: KORSOR/SORO - RINGSTED (50 - 57 KM APROX.)
Al costat oest de Slegelse arribaràs a l'antic castell víking de Trelleborg, un dels millors castells reconstruïts de l'època víking
a Dinamarca. Es pot visitar una gran muralla circular (S.X). Continues amb bicicleta passant pel llac Tissó. El llac és ben
conegut com un refugi natural per a aus. El teu destí avui és Ringsted.

DIA 6: RINSGTED - ROSKILDE (45 - 70 KM. APROX.)
El viatge d'avui et portarà de tornada a la costa per veure el fiord de Roskilde. Primer passes Iselfjord abans d'arribar al fiord
de Roskilde. La catedral de Roskilde és el lloc on la majoria dels reis i dinasties de Dinamarca tenen la seva tomba. Segueix
els passos dels Víkings al port: Hi ha un vaixell víking reconstruït que et impressionarà. Nit a Roskilde.

DIA 7: ROSKILDE- COPENHAGEN (44 KM. APROX)
El tram d'avui és l'últim tram del viatge, és una mica més curt i et portarà de tornada a la capital. Podràs passar la tarda en
una cafeteria pintoresca o visitar els jardins del Tivoli amb el seu parc d'atraccions. Lliurament teva bicicleta de lloguer i
gaudeix de la nit. Nit a Copenhaguen.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL O NITS ADDICIONALS
Després d'esmorzar, pot tornar a casa o estendre la teva 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 2021
Possibilitat de reservar paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Temporada Alta del 15 al 22 agost 2021
Llegir més
Preus per persona
Hab. doble

899 €

Hab. individual

1.349 €

Suplement temporada alta 60 €
Lloguer bicicleta

80 €

Lloguer bicicleta elèctrica

180 €

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

