Ruta cicloturisme a Mallorca de costa a costa
Una proposta per creuar Mallorca de costa a costa a 8 dies

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
325 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PALMA DE MALLORCA - (ESPANYA) / PALMA DE MALLORCA - (ESPANYA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
29/02/2020 - 24/10/2020

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).
1 x típic esmorzar mallorquí.
Servei d'atenció telefònica.
Senyalització pròpia.
Tracks GPS a petició.
Assegurança per a la 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 LA PLATJA DE PALMA
Aprofiti el dia i visiti la Catedral de Palma o agafi forces abans de començar el seu viatge prenent un bany.

DIA 2: PLATJA DE PALMA - COLÒNIA SANT JORDI / 55 KM APROX.
Abans de començar el seu recorregut es realitzarà una reunió informativa sobre la ruta i els seus punts d'interès. Avui
pedalarà al llarg de la costa fins a Capocorp Vell, el regne dels ciclops (ruïnes dels habitatges dels habitants nadius). Les
típiques turbines eòliques voregen els camps salins de Llevant amb els seus brillants llacs de sal rosada. Banyis en una de les
platges de sorra blanca més belles de Mallorca; "Es Trenc".

DIA 3: COLÒNIA SANT JORDI - PORTO CRISTO/VOLTANTS / 55 KM APROX.
Avui visitarà la pintoresca badia de Cala Santanyí. Després, recorri petits pobles de pescadors fins al conegut pont natural "És
Pontas". Vagi cap a Porto Cristo on trobarà les coves del Drach. No desaprofiti aquesta oportunitat i faci una visita guiada!

DIA 4: PORTO CRISTO/VOLTANTS - CAN PICAFORT / 60 KM APROX.
Doni un passeig tranquil amb bicicleta per poble de Son Carrio fins a Manacor. Aquí trobarà les fàbriques que produeixen les
famoses perles artificials, anomenades "Majorica". Innombrables petites botigues ofereixen records i objectes quotidians de
ceràmica fets a mà. A continuació, dirigiu-vos a Petra on se li prepararà un típic esmorzar mallorquí. Continuï cap a Santa
Margalida fins a Can Picafort on tornarà a trobar platges de sorra blanca.

DIA 5: CAN PICAFORT - CENTRE DE L'ILLA/INCA / 35 - 65 KM APROX.
En l'etapa d'avui recorrerà meravellosos camins que el portaran al llarg de la Serra de Tramuntana (Patrimoni Cultural
Mundial per la UNESCO). Aquesta increïble serralada serveix de teló de fons per al paisatge que l'esperarà més endavant;
una preciosa vall vorejada d'oliveres. No desaprofiti l'oportunitat de visitar les coves de pedra calcària de Campanet.

DIA 6: RECORREGUT PER EL PUIG DE INCA / 55 KM APROX.
El recorregut d'avui el portarà pel Puig d'Inca. Passarà per plantacions de tarongers, oliveres i encantadors pobles
mallorquins. Prengui un petit descans en algun dels seus típics murs de pedra mentre observa aquest meravellós paisatge.
Recomanem fer una parada al poble de viticultors de Binissalem. Aquest és el lloc on es premsen els vins mallorquins més
famosos i on podrà degustar-los en algun dels seus Cellers.

DIA 7: CENTRE DE L'ILLA/INCA – PLATJA DE PALMA / 35 - 65 KM APROX.
L'etapa d'avui serà un dia de contrastos. Començarà el seu recorregut a la Mallorca interior i rural, travessant petits pobles
per arribar a la vibrant costa amb el seu paisatge de somni. Una àmplia varietat de restaurants i activitats d'oci proporcionen
un entretingut final.

DIA 8: RETORN O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Després d'esmorzar, és hora de tornar a la seva llar.

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: 29/02/20 – 13/03/20.
Temporada 2: 14/03/20 – 03/04/20 i del 17/10/20 – 24/10/20.
Temporada 3: 04/04/20 – 29/05/20 i del 26/09/20 – 16/10/20.
Temporada 4: 30/05/20 – 20/06/20 i del 29/08/20 – 25/09/20.
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 TEMPORADA 4

Hab. Doble

699 €

Sup. Hab. Individual

249 €

Mitja Pensió

110 €

Lloguer Bicicleta

100 €

749 €

839 €

899 €

Lloguer Bicicleta Elèctrica 210 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Hotels cèntrics de 4 **** i típics hotels rurals.

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

