Ruta en bici per l'Empordà
Recorri la comarca de l'Empordà i gaudeixi de la tranquil·litat i de la natura, allotjantse en petits hotels i cases rurals

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
150 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES / VIES VERDES
INICI / FINAL:
SANT PERE PESCADOR - (ESPANYA) / LLANÇÀ - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/03/2020 - 30/11/2020

Serveis
Inclosos
6 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 SANT PERE PESCADOR
Arribada a Mas El Joncar, una casa tradicional catalana al camp al costat de la mar Mediterrània. És el lloc perfecte per
començar les seves vacances, entrar a l'Empordà i submergir-se en l'atmosfera local.

DIA 2: RUTA PER EMPÚRIES / 23 KM APROX.
Comença el viatge! En aquest recorregut sempre tindrà la costa a la vista. Recorre les planes de l'Empordà i passi pels seus
singulars pobles seguint el riu Fluvià. Al arribar a la mar, creuarà les restes arqueològiques gregues i romanes. Una bella
badia de sorra blanca els convidarà a nedar al càlid mar Mediterrani. ¡S'enamorarà d'aquest lloc! A la tarda tornarà al seu
acollidor allotjament per passar la nit.

DIA 3: SANT PERE PESCADOR - PERALADA / 28 KM APROX.
Avui els espera una etapa molt completa. Veureu el riu Fluvià trobar-se amb el mar i passarà pel costat arrossars i horts de
pomeres que voregen el seu camí cap a la gran Basílica de Castelló d'Empúries. A la gent li agrada anomenar-la "Catedral de
l'Empordà" a causa de la seva esplendor i magnificència. Abans d'arribar a Peralada, pot prendre una copa de vi o visitar un
antic monestir romànic.

DIA 4: PERALADA - ESPOLLA / 17 KM APROX.
El recorregut d'avui amb bicicleta serà breu, ja que la major part del dia es dedicarà al tast de vins. La comarca de l'Empordà
produeix un vi fantàstic, amb cos, volum i un sabor intens. Només provi'ls i jutgi pel seu compte, però recorda que ha de
tornar a pujar a la seva bicicleta!

DIA 5: ESPOLLA – GARRIGUELLA / 25 KM APROX.
Pedalegi a través dels turons del Mediterrània cap a un camí poc comú. Entri en una vall per descobrir les restes de l'antic
monestir romànic de Sant Quirze de Colera. Envoltat de vegetació, prengui un descans i contempli el meravellós paisatge.
Continuï circulant entre sureres i vinyes fins a la següent ciutat, Garriguella. Aquesta àrea és coneguda per la producció d'oli,
vi i Garnatxa (un deliciós vi dolç usat en postres) que és una veritable delícia per als sentits.

DIA 6: GARRIGUELLA – LLANÇÀ / 30 KM APROX.
La diferència d'altitud en l'etapa d'avui és més gran del que haurà experimentat en qualsevol anteriors dies. Però no es
preocupi, ja que les nostres bicicletes li donaran una empenta extra! Deixant enrere les vinyes i els prats, anireu ascendint i
gaudint de les impressionants vistes de l'Empordà i el nord de la Costa Brava. Visitarà un monestir romànic excepcional amb
les millors vistes a la mar. Després d'algunes parades ben merescudes, es lliscarà pendent avall fins a un deliciós esmorzar a
base de marisc en un poble de pescadors. A continuació, seguirà pedalejant fins arribar al seu destí final. Aquesta ruta
arribarà a la seva fi en una destinació perfecta, Llançà! Aquí podeu relaxar-vos amb una altra copa de vi a la mà i gaudir de la
posta de sol!

DIA 7: TORNADA
Amb un brindis final a la cultura i el paisatge que ens ha brindat aquesta regió, li desitgem una volta segura des de Llançà.

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

RUTA AUTOGUIADA RUTA GUIADA

Hab. Doble

897 €

1.155 €

Lloguer bicicleta elèctrica 118 €
Mitja pensió

167 €

Alforja

30 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT
Hotels 3 *** i típiques cases rurals
Consular la possibilitat de fer la ruta amb un guia local

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

