Ruta en bici de la Garrotxa a la Costa Brava
Pedala per la comarca volcànica de la Garrotxa fins a la Costa Brava, en un
recorregut de 5 dies sense maletes, ideal per fer en família

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
5 DIES / 4 NITS
KILÒMETRES:
150 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES / VIES VERDES
INICI / FINAL:
OLOT - (ESPANYA) / SANT FELIU DE GUIXOLS - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/03/2020 - 30/11/2020

Serveis
Inclosos
4 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb

No inclosos
Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior

esmorzar. Consultar la possibilitat que hi hagi alguna nit amb
bany / dutxa compartida.
Ruta curosament elaborada.
Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.
Possibilitat de reservar dinars per emportar i mitja pensió.
Tracks GPS.
Taxes turístiques.

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 OLOT
Olot és una ciutat fascinant construïda a partir de pedra volcànica fosca i que es troba entre quatre cons volcànics que
s'eleven sobre els edificis! Aquest captivador lloc marca el començament d'una apassionant aventura familiar.

DIA 2: DESCUBRINT LA GARROTXA / 30 KM APROX.
L'etapa d'avui consisteix en un recorregut circular pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Deixarà enrere Olot i
es dirigirà cap a un encantador bosc de faigs anomenat La Fageda d'en Jordà, un bosc molt inusual que creix al cim d'un flux
de lava. El dinar es servirà al poble medieval de Santa Pau i després tornarà a Olot. ¡Creuar senders volcànics al costat de
l'extint volcà Croscat és una experiència inoblidable! Li sorprendrà la varietat de superfícies i textures que han estat creades
per anys d'erupcions! Podem suggerir-una gran pizzeria a la ciutat per a l'hora del sopar: aquest és el millor premi després
del seu primer dia amb bicicleta.

DIA 3: OLOT - GIRONA / 55 KM APROX.
El recorregut d'avui s'uneix a l'antiga via de tren, on s'endinsarà a la vall d'En Bas, passant per pintorescs pobles, camps de
cultius i bestiar. Suggerim un petit desviament per per arribar a un espectacular tram de riu on es podrà descansar i nedar en
ell. Reprenem l'antiga via de tren, per creuar un parell de rius i pobles fins arribar a la ciutat més gran de la zona i la capital
de la província, Girona. Passejar per les antigues muralles de la ciutat i el seu casc antic és imprescindible. També podrà
visitar un famós monument d'Eiffel, però no es tracta d'una torre, com a París, sinó d'un pont vermell, construït poc abans de
la famosa torre. A prop de el pont trobarà Rocambolesc, la gelateria més famosa de Catalunya, creada pel xef de 3 estrelles
Michelin del Celler de Can Roca, Jordi Roca. Per aconseguir una taula al "Celler" la llista d'espera pot ser de sis mesos, així
que el millor és provar les seves postres!

DIA 4: GIRONA – SANT FELIU DE GUIXOS / 40 KM APROX.
Avui és un dia agradable i fàcil per pedalar, continuant per l'antiga via de tren i gaudint de la comoditat de muntar en
bicicleta elèctrica. S'obrirà camí entre bells paisatges coberts de cultius i petites ciutats i veurà molts sureres i roures en el
camí! A finals de segle XIX, aquesta àrea era una gran productora de suro, que proveïa a la indústria vinícola propera amb
tapes d'ampolles. El premi d'avui després d'un llarg dia de ciclisme és donar-se un merescut bany al mar i menjar-se un gelat
mentre contempla el capvespre!

DIA 5: FI DE LA RUTA
Sant Feliu de Guíxols és una gran ciutat per passar un parell de dies més per relaxar-se i gaudir de la platja. Hi ha molt bons
restaurants i molts altres llocs per visitar prop! No desaprofiti l'oportunitat i ampliï 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
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra del casc, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA HAB. DOBLE
Hab. doble

526 €

Lloguer bicicleta elèctrica 118 €
Mitja pensió

112 €

Alforja

30 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT: Hotels 3***

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

