Ruta en bici al voltant de l'illa de Mallorca
Una ruta en bici al voltant de l'illa de Mallorca, per conèixer de prop la seva costa i
els seus millors racons

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
270 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PLATJA DE PALMA - (ESPANYA) / PLATJA DE PALMA - (ESPANYA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIVENDRES - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
16/02/2020 - 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 d'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 trasllat a través de les muntanyes de Tramuntana amb una
parada al monestir de Lluc.
1 x viatge amb el nostàlgic tren de Sóller a Palma.
1 x esmorzar típic mallorquí a Petra.
1 x paella (incl. Vi) a Fornalutx.
Tour guiat en anglès a Palma de Mallorca.
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 PLATJA DE PALMA
Arribi amb temps al seu hotel i aprofiti per visitar aquest encantador municipi i banyis en alguna de les seves platges.

DIA 2: PLATJA DE PALMA - COLÒNIA SANT JORDI / 55 KM APROX.
Abans de començar, ha d'assistir a una reunió de benvinguda on li detallaran el recorregut i les principals atraccions
turístiques. La seva primera etapa el portarà al llarg de la costa fins a Capocorp Vell, el Regne dels Cíclops (restes 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 - 65 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.
Passegi tranquil·lament amb bicicleta pel 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, vagi a Petra on se gaudirà d'un típic esmorzar mallorquí. Continuï cap a Santa Margalida
fins a Can Picafort on tornarà a trobar platges de sorra.

DIA 5: EXCURSIÓ AL PORT DE POLLENCA/ALCÚDIA / 40 KM APROX.
Avui no necessitarà fer la seva maleta. El recorregut el portarà a través d'un parc d'aus (reserva natural) a la Badia de
Pollença (port romà). Més tard, continuarà per la costa fins a Alcúdia (la ciutat més antiga de l'illa) i tornarà a través d'un
camí tranquil al seu hotel.

DIA 6: CAN PICAFORT - PORT DE SÓLLER / 50 KM APROX. AMB BICI + TRASLLAT AMB
AUTOBÚS
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 amb 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 pels tarongers
i llimoners fins a Port de Sóller, un dels pobles pesquers més encantadors de l'illa.

DIA 7: PORT DE SÓLLER - PLATJA DE PALMA APROX. / 10 KM APROX. AMB BICI +
TRASLLAT AMB TREN
Agafi el vell tramvia a Sóller fins a Palma. 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 D'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: 16/02/20 – 05/03/20.
Temporada 2: 06/03/20 – 02/04/20 i del 16/10/20 – 25/10/20.
Temporada 3: 03/04/20 – 28/05/20 i del 25/09/20 – 15/10/20.
Temporada 4: 29/05/20 – 21/06/20 i del 30/08/ – 24/09/20.

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

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3 TEMPORADA 4

Hab. Doble

749 €

Sup. Hab. Individual

239 €

Mitja Pensió

66 €

Lloguer Bicicleta

100 €

799 €

899 €

979 €

Lloguer Bicicleta Elèctrica 210 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Hotels 4 ****. A Port de Sóller s'allotjarà en un Hotel 3 ***.

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

