Via de la Plata en bici organitzat
Viatge organitzat per la Via de la Plata en bicicleta de 9 dies entre Salamanca i
Santiago de Compostel·la

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
9 DIES / 8 NITS
KILÒMETRES:
469 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
SALAMANCA - (ESPANYA) / SANTIAGO DE COMPOSTELA - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/01/2020 - 31/12/2020

Serveis

Inclosos

No inclosos

8 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb

Assegurança de cancel·lació

esmorzar.

Tots el que no estigui especificat en l'oferta.

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.
Assegurança de viatge.
Ruta acuradament elaborada i itinerari complet d'aquesta.
Si es reserva, bicicleta de 27 velocitats totalment equipada
amb alforges, casc i funda de gel.
Credencials de peregrinació.
Servei d'assistència telefònica.
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 SALAMANCA
Visiteu aquesta bella i monumental ciutat de dilatada història, que acull la seu de la Universitat Europea més antiga i el casc
històric ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat. No pot abandonar aquesta ciutat sense visitar La Catedral Vella de Santa
Maria, La Catedral de l'Assumpció de la Verge, la Plaça Major, la Casa de les Petxines, L'Església de la Clerecía, el Palau de
Monterrey i el Col·legi de Calatrava.

DIA 2: SALAMANCA - ZAMORA / 66 KM APROX.
La següent ciutat a visitar al nostre itinerari és Zamora. Aquesta es troba en un altiplà de vores rocosos que la protegeixen de
forma natural i que van donar el sobrenom de "La ben voltada". Contempli els seus edificis romànics; compta amb un total de
24 esglésies romàniques construïdes entre els segles XI i XIII. Visiteu la figura de Viriato, la seva Catedral, el Castell, la seva
Plaça Major i El Pont de Pedra.

DIA 3: ZAMORA - SANTA CROYA DE TERA / 87 KM APROX.
En l'etapa d'avui arribarà a Santa Croya de Tera. Aquest municipi és el lloc idoni per poder descansar i degustar la seva
gastronomia per embarcar-se a l'endemà en el Camí i arribar fins Pobla de Sanabria.

DIA 4: SANTA CROYA DE TERA - PUEBLA DE SANABRIA / 67 KM APROX
La Pobla de Sanabria es troba al capdamunt del turó que antigament estava emmurallat. Aquesta localitat està articulada al
voltant de la Plaça Major, on es troben els seus edificis més destacats: L'Ajuntament, l'Església de Nostra Senyora de l'Argent
viu i el Castell dels Comtes de Benavente. Els seus carrers empedrats i les seves sòlides cases amb façanes blasonades,
amplis balcons i galeries envidrades, donen una clara mostra de la importància d'aquest municipi al llarg de la història.

DIA 5: PUEBLA DE SANABRIA - A GUDIÑA / 53 KM APROX.
El punt final d'avui és Gudiña, població que va estar dividida entre les diòcesis d'Astorga i Orense fins a mitjan el segle
passat, motiu pel qual compta amb dos temples parroquials, l'Església de Sant Martiño i la de Sant Pere, construïdes en els
Segles XVII i XVIII.

DIA 6: A GUDIÑA - XUNQUEIRA DE AMBÍA / 66 KM APROX.
Aquest tram el portarà a Xunqueira d'Ambía, municipi que destaca per què els seus carrers estan organitzades amb cert
desordre al voltant de la Plaça de Sant Rosendo, on es troba l'Ajuntament i un edifici monumental de grans proporcions, la
Col·legiata de Santa Maria la Real.

DIA 7: XUNQUEIRA DE AMBÍA - CASTRO DOZÓN / 64 KM APROX.
L'etapa d'avui és perfecta per passejar tranquil·lament fins arribar a Castro Dozón. Aquí podrà recuperar forces per afrontar
l'última etapa d'aquest meravellós viatge.

DIA 8: CASTRO DOZÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA / 66 KM APROX.
L'etapa d'avui li llevarà fins a la capital gallega. Visita els seus monuments més emblemàtics: la Catedral i la Plaça de
l'Obradoiro. Tampoc es perdi l'oportunitat de passejar per la seva Casc Antic i el Parc de l'Albereda, i d'aquesta manera, es
pot portar una visió única d'aquesta meravellosa ciutat gallega.

DIA 9: TORNADA A CASA
Després d'esmorzar, és hora de tornar a casa. Possibilitat d'extensió.

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, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups de més de 20 persones.
Llegir més
PREU PER PERSONA CATEGORIA A CATEGORIA B
Hab. Doble

955 €

795 €

Sup. Hab. Individual

189 €

133 €

Mitja Pensió

156 €

133 €

Lloguer Bicicleta

233 €

Informació addicional
OPCIONALS:
Si es reserva la Categoria A, possibilitat d'allotjar l'última nit al Santiago Parador Reis Catòlics. Preu per persona en
habitació doble: 100 €.
ALLOTJAMENT:
Cat. A: Hotels i típiques cases amb encant.
Cat. B: Hostals i pensions.

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

