La Selva Negra en bicicleta
Una ruta per camins segurs i ben senyalitzats, per la regió més espectacular
d'Alemanya

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
235 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
FRIBURGO - (ALEMANYA) / FRIBURGO - (ALEMANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
30/04/2023 - 07/10/2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

6 nits d'allotjament amb esmorzar en hotels de 3***.

Viatge amb tren opcional a Basilea des de Rheinfelden.

Trasllat diari d'equipatge d'hotel a hotel, màxim 20 kg per peça.

Taxes turístiques a la destinació.

Tren de Kirchzarten a Titisee incloent bicicleta.
Documentació detallada amb mapes per al viatge.
Servei d'atenció telefònica 24 hores (també accessible els
caps de setmana).

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: FRIBURG
Arribada individual a Friburg, la ciutat més càlida d'Alemanya i el lloc on comença el nostre recorregut. Estigui atent als
"Bächle", petits canals que recorren la majoria de carrers i carrerons que li donen a aquesta ciutat un toc especial.

DIA 2: FRIBURG - BONNDORF (40 KM APROX. + VIATGE EN TREN).
Aviat es veurà immers a la bonica camp de la Selva Negra. A uns 10 km de Friburg, recomanem agafar el tren de
Kirchzwarten a Titisee (no inclòs en el preu), el que l'ajudarà a evitar l'altitud en aquesta etapa. Mentre passa per les cases
típiques de la Selva Negra, recorrerà el bell paisatge rural fins Bonndorf.

DIA 3: BONNDORF - WALDSHUT-TIENGEN (50 KM APROX.)
Si voleu explorar el barranc de Wutach, un paisatge fluvial fascinant, ha de reservar una nit extra a Bonndorf. En el dia d'avui,
recorrerà un altiplà fins a la vall de Wutachtal i després pedalarà 500 metres més avall cap a Waldshut-Tiengen. L'etapa es
completarà pràcticament sense cap esforç, anant costa avall per arribar aviat a l'última destinació de el dia d'avui, a
Waldshut-Tiengen, just a la vora de la frontera amb Suïssa.

DIA 4: WALDSHUT-TENGEN - BASILEA 65/70 KM APROX )
Pedaleja riu avall, a través de Laufenburg fins a Bad Säckingen, on trobaràs el pont amb sostre de fusta més llarg d'Europa.
Fes una parada aquí – hi ha dos museus molt especials que pots visitar: El Müllmuseum (museu de les escombraries) i un
museu sobre el famós “Trompetista de Bad Säckingen”.
Seguint la riba nord del Rin, pedala fins a Rheinfelden. Per escurçar la ruta podeu abordar un tren aquí (no inclòs). Si decidiu
continuar amb bicicleta, val la pena visitar el fort romà Augusta Raurica.

DIA 5: BASILEA - BADENWEILER / MÜLLHEIM (50 KM APROX.)
Deixarà Basilea enrere per visitar el Istein Klotz, antigament solia estar ubicat just en el Rin i sempre ha comptat amb un
castell i la seva fortalesa. A la vora de la Selva Negra, recorrerà petits llogarets plenes de balnearis, que es beneficien de les
aigües curatives de la zona.

DIA 6: BADENWEILER / MÜLLHEIM – FRIBURG (45 KM APROX.)
Recorri en bicicleta les vinyes de Markgräflerland (a la seva dreta, la Selva Negra, i a la seva esquerra, les muntanyes dels
Vosges) fins arribar a Friburg, la ciutat més càlida i meridional d'Alemanya. Friburg té el seu propi encant particular: busqui
els petits canals que solquen al llarg de la majoria dels carrers i carrerons. Des del Schlossberg, té una gran vista de la ciutat i
els seus voltants.

DIA 7: SORTIDA INDIVIDUAL O EXTENSIÓ DE LA ESTANCIA
Després de l'esmorzar, tornada individual a casa o pot prolongar 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 2023
Temporada A: 30.04 – 10.05 / 24.09 – 07.10.
Temporada B: 11.05 – 16.05 / 11.06 – 30.06 / 10.09 – 23.09.
Temporada C: 17.05 – 26.05 / 01.06 – 10.06 / 20.08 – 09.09.
Temporada D: 27.05 – 31.05 / 01.07 - 19.08.
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
PREU PER PERSONA

TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D

Hab. Doble

649 €

Supl. Hab. Individual

240 €

Lloguer Bicicleta

100 €

749 €

849 €

949 €

Lloguer Bicicleta Elèctrica 240 €

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

