Ruta per Menorca en bicicleta
Recorre Menorca amb aquesta ruta al voltant de l'illa, gaudint de paisatges increïbles

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
225 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
MAÓ - (ESPANYA) / CIUTADELLA - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/03/2022 - 01/11/2022
SORTIDES DES DE L'1 DE MARÇ AL 20 DE JUNY I DES DEL 15 DE SETEMBRE A L'1 DE NOVEMBRE DE 2022.

Serveis

Inclosos

No inclosos

Benvinguda i explicació de el viatge amb un guia local (en

Vols.

espanyol, català, anglès, francès).

Lloguer de bicicletes.

Allotjament i esmorzar; sopars per a les reserves amb mitja

Assegurança de viatges.

pensió inclosa.

Trasllat a l'aeroport / port de Maó o Ciutadella

GPS amb els tracks de la ruta.

Qualsevol servei no especificat en aquesta oferta

Mapes amb les rutes diàries.
Tota la informació turística i punts d'interès a visitar.
El transport de les maletes entre els diferents allotjaments.
Un telèfon d'emergències 24h

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
Arribada a l'hotel de la primera nit. Després de deixar les maletes, farem la sessió d'orientació, per explicar-vos la ruta i
donar-vos tota la informació i equip necessari per al seu viatge. En el cas, de lloguer de bicicleta, li preparem la bicicleta
perquè estigui totalment al seu gust. Trasllat opcional.

DIA 2: MAÓ I LA COSTA SUR / 40 KM APROX.
Avui començarem amb un agradable passeig en bici per Maó per visitar el seu fort, La Mola, i pedalar al llarg de la badia fins
al port de Maó, i des d'allí fins al centre de la ciutat. Després de visitar la ciutat deixarem Maó per anar a Cales Coves (una
cala amb coves excavades a la roca), Cala en Porter i la seva bella platja i Torre d'en Galmés, un assentament talaiòtic.
Arribarem a Alaior, enmig de l'illa. Allotjament en una típica casa rural menorquina.

DIA 3: CAP DE FAVÀRITX / 38 KM APROX.
La ruta d'avui és circular, sortint de el mateix allotjament a què tornarem a finals del dia. Recorrerem el nord de l'illa, gaudint
de la varietat de paisatges (pinedes i alzinars, camps de cultiu ...) fins arribar a Cap de Favàritx per admirar el seu
extraordinari far enclavat en el fantàstic paisatge lunar.

DIA 4: CAP DE FAVÀRITX-FORNELLS / 38 KM APROX.
La primera part de l'etapa ens portarà a el far de Cap de Cavalleria que s'alça en un espectacular penya-segat. Quan
estiguem tornant de el far podrem baixar a la platja de Cavalleria. No ens podem perdre la visita a la platja de Binimel·là i les
seves llacunes i dunes. La ruta d'avui acabarà a Fornells

DIA 5: FORNELLS-CALA GALDANA / 35 KM APROX.
Sortint de Fornells ens dirigirem cap a Sant Tomàs seguint el vell Camí Reial. Creuarem tota l'illa des del nord a sud, creuant
Mercadal i Migjorn Gran. Arribarem a la platja de Sant Tomàs. La nostra parada final és Cala Galdana, una enorme badia amb
alts penya-segats esquitxats de pinedes que arriben fins a la mateixa platja de sorra i aigües cristal·lines.

DIA 6: CALA GALDANA-CIUTADELLA / 35 KM APROX.
El tram d'avui recorre les meravelloses platges de sud, pedalarem per les cales de Turqueta i Macarella. Aquestes belles i
remotes platges presenten alts penya-segats coberts de pins que es desenvolupen fins a la pàl·lida sorra blanca i les aigües
turqueses. El dia acaba a Ciutadella. Ciutadella és una autèntica joia, construïda en pedra calcària que il·lumina les façanes
dels palaus senyorials amb tonalitats de cremós daurat, pavimenta els estrets carrers amb els seus bonics porxos de tornada
construïts en els antics temps medievals. Els murs de Ciutadella expliquen la història de senyors feudals, tradicions medievals
i invasions de pirates turcs

DIA 7: CIUTADELLA-CIUTADELLA / 36 KM APROX.
Avui ens dirigirem a la costa més salvatge de Menorca. La costa forma aquí part de l'imponent paisatge de la Vall, que inclou
la vessant de Falconera (la paret de penya-segat arriba als 207 metres d'alçada), boscos, terres baixes, terres de conreu,
llacs, dunes, goles espectaculars i platges immaculades. Visitarem Algaiarens i Cala Morell. Cala Morell és un petit port
natural a la costa nord de Ciutadella i ubicació d'una bella necròpolis. Retorn a Ciutadella.

DIA 8: CIUTADELLA - SORTIDA
Día lliure i sortida.

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

Preus
TEMPORADES 2022
Temporada mitja: Del 15 de maig al 15 de juny. Des del 15 de setembre al 30 de setembre i Setmana Santa.
Consultar preus i disponibilitat per a juliol i agost
Llegir més
PREU PER PERSONA

787 €

Supl. Temp. mitja per adult

142 €

Supl. Mitja pensió

273 €

Supl. individual

278 €

Supl. individual temporada mitja

336 €

Lloguer bici híbrida Orbea comfort o 28/10 Open 142 €
Lloguer bici elèctrica

236 €

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

