Ruta en bici per la Mallorca rural
Un viatge de 8 dies des de Palma, per conèixer les zones més rurals de l'illa de
Mallorca

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
275 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PALMA DE MALLORCA - (ESPANYA) / PALMA DE MALLORCA - (ESPANYA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIVENDRES - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
27/03/2020 - 25/10/2020

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament amb esmorzar bufet.

Les taxes turístiques.

Reunió de benvinguda.

Tot allò que no figuri en l'oferta.

Trasllat de l'equipatge d'hotel a hotel.
Ruta acuradament elaborada.
Documentació detallada de el viatge (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, telèfons d'importància).
Servei d'atenció telefònica 7 dies a la setmana.
Senyalització pròpia.
Tracks GPS a petició.
Assegurança bicicleta.

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 PALMA DE MALLORCA
Avui podrà gaudir de l'atmosfera de la capital de les Illes Balears. A la nit hi haurà una sessió informativa del recorregut de
cada etapa i les seves atraccions principals.

DIA 2: PALMA - COLÒNIA SANT JORDI / 65 KM APROX.
Des de la Plaça Espanya, segueixi la costa cap a Platja de Palma. Continuï per la costa fins a Capocorp Vell, el regne dels
ciclops (restes de cases tradicionals). Les turbines eòliques s'obren camí cap als camps de sal de Llevant, on es veuen els
brillants llacs rosats de sal. Abans d'arribar al seu allotjament, trobarà la platja de sorra blanca "es Trenc". Aquesta és
considerada la més bella de Mallorca, així que prengui un descans i refresquis a la profunda mar blava.

DIA 3: COLÒNIA SANT JORDI - PORRERES / 55 KM APROX.
En l'etapa d'avui seguirà de el paisatge costaner fins arribar a la pintoresca badia de Cala Santanyí i el famós pont natural "És
Pontas". A mesura que s'endinsi a l'interior, les coses es tornen més tranquil. Veurà restes de parets de pedra vorejant els
camps. Durant segles, els camps d'oliveres van estar protegits per finques senyorials.

DIA 4: EXCURSIÓ A CAMPOS I ELS SEUS MOLINS DE VENT / 40 KM APROX.
En cap altra part de món hi ha tants molins de vent en un àrea tan petita com a Mallorca. En el passat van ser una part
important de l'agricultura de l'illa. La seva funció era moldre el gra i bombejar aigua als camps. El recorregut d'avui està ple
d'alguns d'aquests exemples.

DIA 5: PORRERES - ALCUDIA / ALCANADA / 55 KM APROX.
La ruta d'avui el portarà per bonics senders d'oliveres fins a Petra. Aquí li prepararan un tradicional dinar mallorquí en un
restaurant a la bonica plaça de la vila. A través d'un dels paisatges més encantadors de l'illa, el "Pla", arribarà a l'encantadora
Santa Margalida. Vagi cap a la costa per arribar a la Platja de el Mur. Des d'aquí podrà gaudir d'unes vistes fantàstiques de la
badia amb el seu mar blau!

DIA 6: ALCUDIA / ALCANADA - PUERT DE SÓLLER / 60 KM APROX. en bici + TRASLLAT EN
BUS
Acompanyat d'ametllers, recorrerà la serra de la Tramuntana (anomenada Patrimoni Mundial per la UNESCO) fins a la "Ciutat
de Cuir" Inca. Des d'aquí, serà traslladat fins al monestir Lluc. Després anirà en bicicleta fins a un dels pobles més bonics
d'Espanya, Fornalutx. Allà podrà gaudir d'una deliciosa paella en un acollidor restaurant amb terrassa. Continuï la ruta pels
tarongers i llimoners fins a Port de Sóller, un dels pobles pesquers més encantadors de l'illa.

DIA 7: PORT DE SÓLLER - PALMA / EN TREN
Prengui el vell tramvia a Sóller fins a Palma (no inclòs). El famós tren puja per un recorregut en forma de serpentina i després
baixa per una vall plena de tarongers fins arribar a la capital balear. A l'estació, el nostre guia l'estarà esperant per portar-lo a
un recorregut pel nucli antic.

DIA 8: SORTIDA O POSSIBILITAT DE EXTENSIÓ
Després d'un bon 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 2020
Temporada 1: 27/03/20 – 09/04/20 i del 16/10/20 – 25/10/20.
Temporada 2: 10/04/20 – 28/05/20 i del 25/09/20 – 15/10/20.
Temporada 3: 29/05/20 – 21/06/ i del 30/08/20 – 24/09/20.

Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3

Hab. Doble

969 €

Sup. Hab. Individual

569 €

Lloguer bicicleta

100 €

1.049 €

1.129 €

Lloguer bicicleta elèctrica 210 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Hotels 4****

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

