Ruta en bici per Polònia
Un recorregut de 8 dies, sortint des de Cracòvia, pels seus impressionants paisatges
i barrancs, per fer en família

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
215 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
CRACOVIA - (POLÒNIA) / CRACOVIA - (POLÒNIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 07/10/2023
SORTIDES ELS DISSABTES DEL 29 D'ABRIL AL 7 D'OCTUBRE DEL 2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

Transport Krakow - Zab and Nowy Sacz - Krakow.

Assegurança de viatge d'assistència i anul·lació.

Allotjament a la categoria seleccionada 7 nits en doble.

Telefèric (dia 3): 4 € per persona.

Esmorzar i sopar (mitja pensió).

Taxes turístiques.

Trasllat d'equipatges entre els hotels.

Tot allò que no figuri a l'oferta.

Documents de viatge amb ruta detallada i dades GPS.
Concert Klezmer la darrera nit.
Servei d'atenció telefònica.

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 CRACÒVIA
Arribada a Cracòvia i allotjament al centre històric. Després d'acomodar-se en la seva habitació, passegeu per aquesta
meravellosa ciutat i gaudeix en el seu ambient nocturn i festiu.

DIA 2: CRACÒVIA - ZAKOPANE (25 - 30 KM APROX.) + TRASLLAT
Reculli la seva bicicleta en el nostre centre de lloguer situat al casc antic i comenci el seu recorregut a Cracòvia, antiga
capital de Polònia. Anterior residència dels reis polonesos, Cracòvia es troba en la llista de patrimoni mundial de la UNESCO.
Al voltant del migdia, un microbús els portarà a Podhale. El nostre destí és el poble de Zab, també conegut com el poble més
alt de Polònia. El trajecte dura aproximadament 2 hores. El primer viatge serà a Gubałówka, des de on podreu gaudir d'una
vista panoràmica dels Alts Tatras. A continuació, baixareu per la muntanya, passant carros antics provinents de granja i
carregats de fenc. Després d'un breu descans, continuareu el recorregut fins arribar a el poble de Olcza a Zakopane.

DIA 3: ZAKOPANE - NOWY TARG (45 KM APROX.)
L'etapa d'avui comença al pujar al cim de Gubałówka (telefèric no inclòs, 4 €) i després baixareu per Dzianisz fins arribar a
Chocholow, un poble que actualment és un "museu a l'aire lliure viu" per les seves cases de fusta. Després d'una curta
pujada, arribareu a la vall de Cichy Potok i continuareu baixant a través d'un paisatge idíl·lic travessant Ciche, Stare Bystre,
Ludzmierz i Gorale, on us allotjareu en un hotel situat als afores.

DIA 4: NOWY TARG - NIEDZICA (45 KM APROX.)
Avui us dirigireu cap al sud seguint el curs del riu Bialka fins arribar al seu impressionant barranc prop de Nowa Biala. En el
camí també podreu fer una ullada a una de les esglésies de fusta més antigues de Polònia a Debno, construïda al voltant de
1500 i que destaca pel seu impressionant interior. Continuarem el recorregut cap a la regió de Spisz, una zona amb una rica
història i una cultura popular remarcable. Fins 1918 formava part d'Hongria i durant molts segles va ser la llar de diversos
grups ètnics.

DIA 5: NIEDZICA - SZCZAWNICA (35 - 40 KM APROX.)
Aquest és el dia més espectacular del recorregut. Seguireu el riu a través de Sromowce, un poble que va ser famós per les
bandades d'oques que es criaven aquí. Molt aviat, al migdia, creuareu la frontera cap a Eslovàquia on teniu un dinar reservat
a Cerveny Klastor. A continuació, recorrereu el "Camí Pieniny", un estret frontal obert només per a caminants i ciclistes, tallat
per impressionants penya-segats de pedra calcària que recorren tota la longitud del congost de Dunajec. A diferència dels
turistes que visiten la regió amb vaixell, vosaltres us podreu aturar en qualsevol moment per fer fotografies o fins i tot per
banyar-vos al riu. També és molt bonic el barranc de Lesnicky Potok, un rierol que desemboca al Dunajec des del costat
eslovac, passant pel preciós poble de Lesnica. A la tarda, seguireu el Passeig de la vall del Grajcarek i podreu gaudir dels
jardins en ambdós costats de el camí.

DIA 6: SZCZAWNICA - RYTRO PROPAD VALLEY (50-55 KM APROX.)
L'etapa d'avui us porta a través del que es coneix com el "congost de Dunajec verd". Tot i que aquí no hi ha parets de penyasegat de pedra calcària, els pendents amb els seus boscos de faig segueixen sent impressionants. Deixeu de sobte la
carretera principal, per adreçar-vos al poble de Tylmanowa, on trobareu un paisatge rural i ple de granges.
Parareu a dinar en una casa d'hostes a Lacko, coneguda pel seu fort slivovitz, un brandy de pruna. També és possible aturaral costat dels horts fruiters en els vessants de la vall. A Golkowice deixem el Dunajec i ens dirigim a Rytro, un antic poble
feudal a peu de les ruïnes del castell. En la nostra última nit vam sopar amb truites a la graella acabades de treure del riu.

DIA 7: RYTRO- PROPAD VALLEY - CRACÒVIA (15 - 25 KM APROX.) + TRASLLAT
Després de l'esmorzar, us espera un recorregut de 15 km per la vall de Poprad fins Stary Sacz, encara que es pot prolongar el
recorregut i anar cap a la riba del riu de la ciutat balneària de Piwniczna.
A primera hora de la tarda, es fa una exploració a Stary Sacz, ciutat històrica i una de les més boniques de sud de Polònia.
Recorre el laberint de carrers estrets per sentir l'atmosfera dels temps passats.
Després de dinar tornem a Cracòvia (viatge en autobús aproximadament 2 hores i mitja). Allotjament en el mateix hotel que
la primera nit. Una nit de música Klezmer tanca la ruta.

DIA 8: SORTIDA O EXTENSIÓ
Sortida individual o possibilitat d'extensió a Cracòvia.

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
El telefèric deL 3r dia no està inclòs en el preu (4 € per persona).
Les taxes turístiques no estan incloses en el preu.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra del casc. No inclòs les entrades, extres, begudes i
taxes turístiques ni telefèrics.
Llegir més
PREU PER PERSONA

CATEGORIA A CATEGORIA B

Hab. doble

900 €

689 €

Supl. hab. individual

260 €

133 €

Lloguer bicicleta

90 €

Lloguer bicicleta elèctrica 220 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Categoria A: hotels de 3 *** i 4 ****
Categoria B: hotels de 2 ** i 3 ***

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

