Ruta per Mallorca en bici
Conegui Mallorca en bici i gaudeixi del més bonic d'aquesta illa d'una forma diferent

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
190 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / UN SOL HOTEL
INICI / FINAL:
CALA MILLOR - (ESPANYA) / CALA MILLOR - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
14/03/2020 - 24/10/2020

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament a l'hotel seleccionat amb esmorzar bufet. Si

Les taxes turístiques.

es reserva el Hotel Sabina 4 ****, la mitja pensió està inclosa.

Tot allò que no figuri en l'oferta.

Ús de totes les instal·lacions de benestar disponibles a l'hotel.
Trasllat aeroport - hotel - aeroport (la bicicleta no està inclosa).
Ruta acuradament elaborada.
Documentació detallada de el viatge (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, telèfons d'importància).
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 PALMA DE MALLORCA
Un cop hagi arribat a l'aeroport, serà trasllat a Cala Millor. En el seu hotel hi ha la seva documentació de viatge i les
bicicletes. No desaprofiti l'oportunitat de passejar pel passeig marítim.

DIA 2: VIATGE AL ROMÀNTIC POBLE D'ARTÀ / 40 KM APROX.
Vagi cap a Sant Llorenç on trobarà l'església de Santa Maria de l'Bellver de segle XIII). Continuï el seu recorregut a través del
pintoresc paisatge interior de l'illa fins arribar a Artà. Nombrosos carrerons el conduiran al turó sobre el qual es va construir la
ciutat. Des de l'església de pelegrinatge de Sant Salvador podrà gaudir d'una vista panoràmica única de la costa, els turons,
els horts d'ametllers i les oliveres.

DIA 3: VIATGE A LAS PERLES DE MANACOR / 50 KM APROX.
En l'etapa d'avui passarà per Son Carrio, localitat coneguda per les seves famoses ensaïmades. Després travessarà suaus
turons fins arribar a Manacor. Aquí podrà visitar el seu centre de producció de perles artificials de Mallorca. De retorn al seu
hotel l'espera un camí tranquil.

DIA 4: VIATGE AL CAP DES PINAR / 20 KM APROX.
El recorregut d'avui el portarà al llarg de la costa fins al bell mirador de Cap des Pinar. Aquí tindrà una vista meravellosa de
les badies de Cala Bona i Cala Millor. Al seu retorn, descansi en algun dels seus molts cafès mentre gaudeix d'un ambient únic.

DIA 5: DIA LLIURE
Recomanem una curta caminada a la reserva natural de Punta de n'Amer, una península de 2 km de llarg. A més de gaudir de
la flora i fauna mediterrànies, podrà visitar la torre de defensa Es Castell de sa Punta de n'Amer i la cova de ses Crestes (antic
habitatge rupestre).

DIA 6: VIATGE A LES COVES D'ARTÀ I AL CAP VERMELL / 40 KM APROX.
El dia comença amb un relaxat passeig amb bicicleta a Capdepera amb la seva fortalesa triangular i el mur de fortificació
sobre el qual es pot caminar. Després continuarà el seu viatge per carreteres secundàries cap a Canyamel i les coves d'Artà.
La impressionant entrada, situada a 50 metres sobre el mar, condueix a la cova de pedra més gran de Mallorca. El camí de
retorn el portarà a la torre de defensa Torre de Canyamel i a través de camps d'oliveres fins arribar al seu hotel.

DIA 7: VIATGE A PORTO CRISTO I PUNTA DE S’ESTANY / 40 KM APROX.
Recorre l'interior de l'illa fins al mirador Punta de s'Estany on es trobarà amb una meravellosa vista de la costa i el mar.
Després, continuï el seu viatge al llarg dels penya-segats cap a la badia natural i el port de Porto Cristo. Passegi pel
seu interessant nucli antic i visiti les famoses Coves del Drach.

DIA 8: RETORN O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Després d'esmorzar, serà traslladat a l'aeroport.

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: 14/03/20 – 03/04/20.
Temporada 2: 04/04/20 – 15/05/20 i del 26/09/20 – 24/10/20.
Temporada 3: 16/05/20 – 20/06/20 i del 19/09/20 – 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

Hotel Sabrina

Hotel Sabrina 4**** /

PERSONA

4**** / Hab. Doble Sup. Hab. Individual

/ Hab. Doble

Sup. Hab. Individual

Temporada 1

599 €

649 €

249 €

Temporada 2

699 €

779 €

329 €

Temporada 3

799 €

1.099 €

499 €

Mitja Pensió

Inclòs

88 €

Lloguer Bicicleta

100 €

Lloguer Bicicleta

210 €

189 €

Hipotel Mediterráneo 4**** Hipotel Mediterráneo 4**** /

Elèctrica

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

