Letònia, Lituània i Estònia en bicicleta
Una ruta en bici pels Països Bàltics. Conegui a cop de pedal Estònia, Letònia i
Lituània

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
11 DIES / 10 NITS
KILÒMETRES:
341 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
TALLÍN - (ESTÒNIA) / VILNA - (LITUÀNIA)
SORTIDES:
DIMECRES
VIGÈNCIA RUTA:
27/05/2020 - 02/09/2020
CONSULTAR ALTRES DATES PER A GRUPS D'UN MÍNIM DE 6 PERSONES.

Serveis

Inclosos

No inclosos

10 nits d'allotjament en hotels esmentats.

L'assegurança de la bicicleta.

Esmorzar bufet o esmorzar complet.

El preu de les entrades dels monuments que es puguin visitar

Taxes locals.

durant les visites guiades.

Els trasllats descrits en l'itinerari.

Propines

Transport d'equipatge d'hotel a hotel (1 peça per persona

Alforja: 25 €

màxim 20kg).
Visites guiades a Tallin, Riga i Vilnius.
Viatge en tren del estany Curonian a Nida.
Documents detallada amb mapes i informació turística.
Servei d'atenció telefònica (anglès / alemany).
Tracks GPS.

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 TALLIN, ESTONIA
Arribada individual Tallin. Trasllat a l'hotel (no inclòs) on obtindrà el programa detallat de la ruta.
A les 18:00 h pot unir-se a una visita guiada de Tallin (anglès / alemany).

DIA 2: PARC NACIONAL LAHEMAA - SAGADI (CICLISME 53 KM APROX./ TRASLLAT EN
MINIBÚS 90 KM)
A les 10:00 h coneixerà al seu conductor i se'ls lliurarà les bicicletes. Després d'un breu trasllat, començarà la seva primera
etapa en bicicleta pel Parc Nacional Lahemaa, conegut per ser una de les últimes regions verges de la costa bàltica. Aquest
és el lloc perfecte per als amants de la natura.
Pedalarà a través dels seus densos boscos per veure els pantans, llacs i cascades per descobrir. Si té sort, fins podrà veure
animals salvatges com ants, senglars i més de 220 espècies d'aus.

DIA 3: FRONTERA RUSA - LAGO PEIPSI - TARTU (CICLISME 50 KM APROX. / TRASLLAT EN
MINIBÚS 160 KM)
Començarà el dia amb un trasllat amb autobús fins Mustvee, on començarà un agradable viatge en bicicleta al llarg de la riba
de l'estany Peipsi a Varnja. Aquest és el quart llac més gran d'Europa i es troba dividit en dos per la frontera russa. Continuï el
seu recorregut per descobrir alguns dels pobles de pescadors més pintorescs que es poden veure a Europa.
Més tard, serà traslladat fins Tartu, famosa i històrica ciutat universitària fundada el 1632.

DIA 4: OTEPÄÄ - SIGULDA, LETONIA (CICLISME 28 KM APROX. / TRASLLAT EN MINIBÚS
235 KM)
Després d'un breu trasllat amb autobús a Otepää, comenci a pedalar mentre gaudeix d'un paisatge replet de llacs. L'etapa
d'avui acabi en Sangaste. Aquesta és famosa per la seva impressionant castell romàntic de segle XIX construït a l'estil del
Palau de Windsor. Després serà traslladat Sigulda, situada a la vall del riu Gauja. Pel camí faran una parada a Cesis per
passejar-se per el seu preciós casc antic, on destaquem els seus carrers i edificis medievals.

DIA 5: PARCS NACIONALS DE GAUJA I RIGA (CICLISME 17 KM APROX. / TRASLLAT EN
MINIBÚS 50 KM)
Avui gaudirà d'uns paisatges espectaculars. Descobreixi els impressionants valls del riu Gauja i visiti llocs tan únics com la
cova Gutmana, les ruïnes d'un castell de la s. XIII a Sigulda i el castell de Turaida. A la tarda arribarà a Riga, la capital letona.
Aquí l'espera una visita guiada pel seu encantador nucli antic. Passegeu després de sopar per contemplar els seus edificis
d'estil Art Nouveau.

DIA 6: RIGA (CICLISME 35 KM APROX. / TRASLLAT EN TREN 25 KM)
Avui podrà explorar Riga pel seu compte o fer una passejada en bicicleta per un carril bici fins arribar a Jurmala, un reconegut
balneari que destaca per les seves llargues platges de sorra blanca, aigües minerals i fang amb propietats curatives. Més
tard, haurà pujar a un tren local de tornada a Riga (30 min; no inclòs).

DIA 7: RIGA – KLAIPEDA, LITUÀNIA (CICLISME 42 KM APROX. / TRASLLAT EN MINIBÚS
290 KM)
DIA 8: CURONIAN SPIT – NIDA (53 KM APROX.)
Després d'esmorzar, creuarà la llacuna en ferri (no inclòs) per començar la seva etapa. Un sender asfaltat per a bicicletes el
portarà a través del Curonian Spit fins Nida. En el camí podrà visitar el Turó de les Bruixes, conegut per albergar gairebé un
centenar d'escultures de fusta sobre personatges sortits llegendes urbanes i disseminades al llarg d'aquest. O, si ho prefereix,
descansi i observi una colònia de garses i corbs marins grisos o simplement, explori les dunes de sorra a peu.

DIA 9: CURONIAN SPIT – KAUNAS (CICLISMO 31 KM APROX. / TRASLLAT EN MINIBÚS 185
KM / EN VAIXELL 14 KM)
Agafi un vaixell al matí i gaudeixi d'unes vistes impressionants de les dunes de sorra. Al arribar a terra ferma, es dirigirà en
bicicleta cap vine Horn, on hi ha un observatori d'aus i el seu destacat far de segle XIX. A la tarda, passi pel Parc Regional del
Delta de el Riu Nemunas.
Més tard, serà traslladat a Kaunas. De camí faran una breu parada per visitar els castells de Raudonė i Panemunė de segle
XVI.

DIA 10: CASTELL DE TRAKAI – VILNA (CICLISME 20 KM APROX. / TRASLLAT EN MINIBÚS
97 KM)
Després d'un bon esmorzar, l'espera un trasllat en minibús fins al Districte dels Llacs, on començarà el seu pintoresc
recorregut. A l'arribar a Trakai, l'antiga capital del Gran Ducat de Lituània, visiti el seu famós castell gòtic de segle XIV, erigit
en una petita illa al llac Galve. A continuació, serà traslladat a Vílnius, la capital de Lituània des de fa més de 600 anys.
Passeja pel nucli antic i Contempleu per les seves impressionants edificis clàssics i barrocs.

DIA 11: SORTIDA DE VILNA

Sortida individual després de l'esmorzar. Possibilitat de perllongar 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 de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA Tour
Habitació

Lloguer de bicicleta
Hab. Sup. Individual 21/24 marxes Elèctrica

Doble
1.216 €

1.626 €

105 €

295 €

Informació addicional
Hotels de 3* i 4* (classificació segons cada país)

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

