Ruta per Normandia en bicicleta
Una ruta pels llocs més destacats de l'desembarcament de Normandia, a la II Guerra
Mundial, en una regió famosa per la seva exquisida gastronomia

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
235 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
BAYEUX - (ESPANYA) / TROUVILLE - (FRANÇA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2021 - 31/10/2021

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament als hotels seleccionats amb esmorzar inclòs.

Assegurança de bicicleta.

Taxes turístiques.

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

Transport d'equipatge d'hotel a hotel.
Mapes detallats, informació turística i descripció del circuit.
Servei d'atenció telefònica els 7 dies de la 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: ARRIBADA A BAYEUX
Visiteu el famós tapís, la catedral i el museu de guerra del "Commonwealth", que es troben al centre de la ciutat, així com el
seu meravellós casc antic. Bayeux també és coneguda per ser la seu dels aliats durant les Segona Guerra Mundial. Aquesta,
mai ha estat bombardejada i està extremadament ben conservada.

DIA 2: BAYEUX I ENTORNS (PLATJA D'OMAHA) / 50 KM APROX.
Des Bayeux i el monument commemoratiu del "Commonwealth", dirigiu-vos cap al nord-oest fins a la platja d'Omaha i el
cementiri de guerra americà de Colleville-sur-Mer. Abans de tornar a Bayeux, pot fer una parada al poble pesquer de Port-enBessin. Una altra opció de més distància el portarà fins a "Pointe du Hoc", prop de Grandcamp-Maisy.

DIA 3: BAYEUX I VOLTANTS (PORT DE ARROMANCHES) / 28 KM APROX.
Seguint l'estreta vall d'Aure, aviat s'arriba a la costa de Longues-sur-Mer i als penya-segat de Gold Beach. Des d'aquí farà un
curt descens fins al famós port artificial d'Arromanches, a prop de Juno Beach i el Museu Canadenc. Courseulles-sur-Mer és un
gran lloc per menjar marisc.

DIA 4: BAYEUX – CAEN / 40 KM APROX.
Avui creuarà petits pobles pintorescos com Creuilly, on podrà admirar el parc del castell amb les seves meravelloses vistes a
la vall. Després, dirigiu-vos a Caen i descobriu el seu excel·lent museu.

DIA 5: CAEN – CABOURG / 28 KM APROX.
Al llarg del canal d'Orne, des Cauen fins al mar, s'arriba a el famós Pont Pegasus, conegut per ser el punt d'aterratge dels
paracaigudes britànics i el començament del dia més llarg. Des del pont Pegasus, aviat arribarà a Ranville, la primera ciutat
alliberada de França. Després pedalarà cap a la costa fins a l'últim lloc de el Dia D, ¡la fortificació de Merville! Des d'aquí, es
troba a poca distància a peu de les platges de sorra que el porten a Cabourg.

DIA 6: CABOURG - HONFLEUR / 40 KM APROX.
La ruta d'avui condueix a través dels paisatges més bonics de Normandia amb turons, horts de pomeres i animals de granges
locals. Arribarà a l'impressionant poble de Beaumont-en-Auge, aquest és la parada perfecta per a esmorzar en un exquisit
restaurant local. Una opció una mica més llarga el portarà a la ciutat de Cambremer. Després arribarà a la costa a Deauvillesur-Mer per admirar la seva arquitectura anglo-normanda. Des del port pesquer de Trouville, segueixi costat de la costa fins a
Honfleur. Aquesta ciutat a la riba sud de l'estuari del riu Sena és una joia de l'art i història. També va ser un port estratègic
abans de convertir-se en un important port comercial al segle XVI. Durant el segle XVII, Honfleur va ser el punt de partida per
a molts navegants de el nou món que anaven al Brasil, Quebec ... I d'aquest ric passat es conserva gairebé tot: esglésies,
l'antic port, el campanar i els magatzems.
Els carrers empedrats són massa petites per als cotxes ... Un veritable tresor!

DÍA 7: HONFLEUR – TROUVILLE / 48 KM APROX.
Tras seguir el estuario del Sena por el este, llegará a un área conocida por sus casas de techo de paja. La opción de mayor
distancia lo llevará a la reserva natural de "Vernier Marsh". Avanzará hacia el interior de la región por un camino rural muy
tranquilo a lo largo del río Risle hasta la hermosa ciudad de Pont-d'Audemer, donde vale la pena tomar un descanso para
almorzar, pero también para descubrir la arquitectura y la cantidad de pequeños canales. Continúe por el valle de Risle antes
de llegar al antiguo pueblo de Le Bec Hellouin y su abadía del siglo XII, en perfecto estado de conservación y una de las
mejores de Normandía.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL
Després d'esmorzar, és hora de tornar a casa.

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

Preus
PREUS 2021
Temporada 1: 01/04 - 30/04 i 25/09 - 31/10 de 2021
Temporada 2: 01/05 - 24/09 de 2021

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
CATEGORIA A HAB. DOBLE SUPL. HAB. INDIVIDUAL LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA
Temporada 1

899 €

Temporada 2

959 €

260 €

110 €

CATEGORIA B HAB. DOBLE SUPL. HAB. INDIVIDUAL LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA
Temporada 1

1.249 €

Temporada 2

1.329 €

600 €

110 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Cat. A: Hotels de 2 ** i 3 ***
Cat. B: Hotels de 3 ***

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

