Ruta BTT Girona i Costa Brava
Una ruta per la Costa Brava, sortint des de Girona, pels llocs més emblemàtics
de Dalí

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
180 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES / VIES VERDES
INICI / FINAL:
GIRONA - (ESPANYA) / ROSES - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/03/2020 - 30/11/2020

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb

Entrades als museus i monuments.

esmorzar. Consultar la possibilitat que hi hagi alguna nit amb

Assegurança de bicicleta.

bany / dutxa compartida.

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

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 GIRONA
Arribi i passi la seva primera nit del recorregut a la ciutat medieval de Girona. Tindrà l'oportunitat de visitar el seu casc antic,
la seva impressionant catedral i un dels barris jueus més ben conservats d'Espanya. Les pintoresques cases de colors al
costat del riu i el pont Gustav Eiffel són una visita obligada en aquesta captivadora ciutat.

DIA 2: MASSÍS DE LES GAVARRES - PRAT DE L'EMPORDÀ / 36 KM APROX.
Sortint de Girona, pedalarà costa amunt fins al santuari dels Àngels, on Salvador i Gala Dalí van formalitzar el seu matrimoni.
Les vistes panoràmiques a la part superior són meravelloses. La ruta continua a través dels antics pobles de les Gavarres, fins
a la primera parada al Triangle de Dalí: el Castell de Púbol. El castell va ser un regal de Salvador per la seva esposa Gala, i
aquí ella va crear una llar surrealista per aïllar-se del món. Seguint els camins cap a les pastures que han crescut al llarg del
riu Ter, ens vam traslladar a la zona coneguda com "l'Empordanet". Aquesta àrea està esquitxada de gemmes medievals i
sentirà que ha retrocedit en el temps! Gaudiu d'un merescut descans després d'un intens començament.

DIA 3: RUTA PER MONTGRÍ / 44 KM APROX.
En el dia d'avui, recorrerà els turons de Montgrí, des del Baix (Baix) Empordà fins a l'Alt (Alt) Empordà. Els camps d'arròs i les
masies l'acompanyaran mentre fa una ullada a la sinuositat de la cadena de pujols. Els prats de l'Alt Empordà s'obren davant
nostre i amb les muntanyes del Pirineu com a teló de fons, no somriure davant semblant paisatge és impossible! Aquesta
àrea està coberta d'aiguamolls i pertany a el conjunt natural de Parc Nacional dels Aiguamolls des de 1980. És un lloc tranquil
i de refugi per a les aus migratòries.

DIA 4: MUSEU – TEATRE DALÍ / 34 KM APROX.
Que visqui el surrealisme! Després d'esmorzar anirà fins a Figueres, la ciutat natal de Salvador Dalí. És aquí on es troba la
seva última i més gran obra d'art: el Museu - Teatre Dalí. La vida i obra de Dalí es presenta en tot aquest museu, l'edifici ja és
considerat una gran obra d'art surrealista. Tindrà l'oportunitat de realitzar una visita guiada, que ha de reservar prèviament,
especialment durant els mesos d'estiu. Durant la tarda, s'obrirà camí a través del laberint de senders rurals, els camps oberts
i els pobles costaners que es troben de camí a Peralada.

DIA 5: FIGUERES – PORT DE LA SELVA / 28 KM APROX.
Les vinyes i la màquia mediterrània l'envoltaran mentre gaudeix de la pujada al Monestir romànic de Sant Pere de Rodes. Les
vistes aquí són simplement sorprenents i els deixarà bocabadat! El descens des del monestir és encara més agradable i amb
el mar Mediterrani de fons, arribarà a el poble pesquer de Port de la Selva. Aquest és definitivament un dels millors llocs de la
Costa Brava!

DIA 6: RUTA PEL CAP DE CREUS / 30 KM APROX.
Avui s'acostarà a la cantonada oriental de la Península Ibèrica, pedalejant per un paisatge aspre i rocós. Es meravellarà amb
la impressionant geologia dels Pirineus dins el Cap de Creus. Aquestes roques van parlar amb Dalí i en elles va trobar
inspiració per als seus retrats. A la fi d'un antic camí de mules, arribarà a Portlligat. Fa molts anys, Dalí i Gala van comprar
una cabana de pescadors aquí i van fer d'ella la seva llar. Avui aquesta casa única és un museu dedicat a l'artista. Passarà la
nit a Cadaqués, un meravellós poble amagat en un port natural, a l'abric dels contraforts pirinencs i l'arquitectura
emblanquinada i tradicional s'ha conservat per generacions.

DIA 7: RUTA PEL GOLF DE ROSES / 33 KM APROX.
Envoltat d'oliveres i vegetació, creuarà extenses turons a la costa. Gaudirà d'una vista espectacular de la Badia de Roses. No
es perdi l'oportunitat de bussejar al mar! Després d'un llarg dia de ciclisme, prengui un merescut descans abans de tornar a
casa.

DIA 8: TORNADA A CASA
Possibilitat d'ampliar 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 d'el casc, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

RUTA AUTOGUIADA RUTA GUIADA (mínim 2 persones)

Hab. Doble

1.082 €

Lloguer bicicleta elèctrica

118 €

1.392 €

Lloguer bicicleta eMTB FULLY 140 €
Mitja pensió

195 €

Alforja

30 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT
Hotels 2 **/3***, un hostal y típiques cases rurals.

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

