Ruta en bici per Alacant
Una proposta per fer en família en 6 dies, recorrent els paisatges i castells de nord
de la província d'Alacant

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
6 DIES / 5 NITS
KILÒMETRES:
150 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES / VIES VERDES
INICI / FINAL:
BIAR - (ESPANYA) / XÀTIVA - (ESPANYA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
01/01/2020 - 31/12/2020

Serveis
Inclosos

No inclosos

5 nits d'allotjament amb esmorzar tipus bufet o abundants.

Taxes turístiques.

Transport diari d'equipatge d'hotel a hotel.

Tot allò que no figuri en

Mapa detallat de la ruta dissenyada per experts, descripció de la ruta i guia de recursos. l'oferta.
Descripció de la ruta amb instruccions detallades i guia de recursos.
Assistència en cas d'emergència.

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 BIAR
Biar és una ciutat rica en patrimoni històric, coronada pel seu Castell del S.XII i plena d'història. Passegi pel seu casc antic
amb els seus estrets carrerons, esglésies, places, etc. Aprofiti el seu temps en aquest municipi i gaudeixi d'algun dels molts
plats típics de la regió.

DIA 2: BIAR – BOCAIRENT / 24-32 KM APROX.
Començarà el seu recorregut travessant una antiga via de ferrocarril, per la qual vorejarà el riu Vinalopó al mateix temps que
gaudirà de paisatges de camps replets de fruiters. Un cop hagi arribat a Banyeres de Mariola, podrà escollir entre dues rutes:
Primera opció: Per terreny pla vorejarà el Paratge Natural de la Serra de Mariola fins a Bocairent.
Segona opció: Endinsis en el Paratge Natural de la Serra de Mariola, on anirà guanyant altura i gaudirà d'unes magnífiques
vistes, flora i fauna, per acabar a la bonica població medieval de Bocairent.

DIA 3: BOCAIRENT – FONTANARS / 21-34 KM APROX.
En l'etapa d'avui es dirigirà cap a terra dels vins. Disposarà de dos recorreguts:
Primera opció (més curta): Gaudeixi de més temps per visitar amb tranquil·litat la vila medieval de Bocairent.
Segona opció: Segueixi la via verda que el portarà a conèixer "la Valleta d 'Agres". Aquest lloc li transmetrà una sensació de
tranquil·litat al pedalar entre camps fruiters als peus de la imponent Serra de Mariola. Passarà per dos pobles amb caràcter
propi com són Alfafara i Agres.

DIA 4: RECORREGUT CIRCULAR PER FONTANARS / 28-44 KM APROX.
Vagi per una petita carretera entre camps de cereals, oliveres i vinyes, on es trobarà amb cases senyorials integrades en un
paisatge rural de somni fins a arribar a Fontanars dels Alforins. No desaprofiti l'oportunitat de visitar alguna de les cases
senyorials convertides ara en cellers de vi i en botigues on trobarà productes d'elaboració artesanal. Si tria la ruta llarga,
podrà visitar el poblat Ibèric de "La Bastida" i les seves magnífiques vistes. (Segle IV a.c)

DIA 5: FONTANARS – XÂTIVA/ 43 KM APROX.
A través de camps d'ametllers, oliveres, caquis, albercocs i vinyes vagi cap a Ontinyent per visitar el seu interessant centre
històric. Deixi enrere els petits pobles fins arribar a les ribes del Embassament de Bellús, un entorn de gran valor ambiental i
paisatgístic on trobarà vells molins, azuts i xarxes de regadiu. Aquestes són les terres més fèrtils de la comarca on abunden
les hortes. Mitjançant un bell congost i al costat de riu Albaida on podrà prendre un bany a l'estiu, arribarà a la ciutat de
Xàtiva. Aquest municipi està ple d'història.

DIA 6: RETORN O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Després d'un bon 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
Descomptes menors
Menors de 5 anys: 80%.
Menors de 12 anys: 40%.
Menors 15 anys: 25%.
Compartint habitació doble amb 2 adults. Reducció aplicable a el preu base de la ruta.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA
Hab. Doble

490 €

Sup. Hab. Individual

142 €

Lloguer Bicicleta

69 €

Lloguer Bicicleta Elèctrica 116 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Hotels de 3 *** / 4 **** i allotjaments rurals amb encant.

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

