Ruta en bici per València
Gaudeix d'una escapada en bici de 7 dies, recorrent la costa i l'interior per les vies
verdes de València

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

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

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb bufet d'esmorzar o abundant.

Taxes turístiques.

Reunió de benvinguda informativa.

Tot allò que no figuri en

Mapa detallat de la ruta dissenyada per experts, descripció de la ruta i guia de recursos. l'oferta.
Servei d'assistència en cas d'emergència.
Trasllat diari d'equipatge d'hotel a hotel.
Gps amb els tracks.

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 SAX
El punt d'inici de les seves vacances és la ciutat de Sax, coneguda pel seu Castell de l'S.XII i el seu passat històrica. Podrà
passejar pel seu nucli antic de clar origen àrab i gaudir de la gastronomia típica d'aquesta regió.

DIA 2: SAX – BOCAIRENT / 50 - 62 KM APROX.
Comenci la seva aventura endinsant-se per paisatges molt diferents, combinant zones de pineda amb àrees de vinya i cellers,
camps de fruiters i hortes. Arribarà a Villena on podrà visitar un dels castells més ben conservats de la zona. Segueixi la via
verda i pedalegi pel tram del riu Vinalopó al mateix temps que es troba amb multitud de camps fruiters i petits nuclis rurals.
La ciutat medieval de Bocairent el sorprendrà amb el seu centre històric, les seves places, les seves fonts i multitud de llocs
on menjar.

DIA 3: BOCAIRENT – ALCOI / 28 KM APROX.
Avui s'endinsarà en el Paratge Natural de la Serra de Mariola, lloc emblemàtic de l'interior de València, on podrà gaudir de les
impressionants vistes, la flora i la fauna. A la fi del dia arribarà a l'animada ciutat d'Alcoi on podrà gaudir de la seva
gastronomia.

DIA 4: ALCOI – VILLALONGA / 40 – 42 KM APROX.
Aquesta és sens dubte una de les etapes més emocionants i espectaculars. Plena de contrastos, es trobarà amb valls de
muntanya de l'interior i el mar Mediterrani. Pedalegi per la part alta de l'estany de Beniarrés, on podrà contemplar
formidables vistes d'emblemàtiques muntanyes com són el Benicadell i el Montcabrer. Mitjançant un espectacular congost i
seguint la via verda al costat de riu Serpis, accedirà a petits pobles on domina un paisatge de cítrics i des d'on sentirà la
proximitat del mar.

DIA 5: VILLALONGA – CULLERA / 46 - 62 KM APROX.
Travessi camins plens de tarongers i petits espais naturals anomenats "marjals", lloc de nidificació i observació d'aus, per
endinsar-se en una petita vall que travessa part d'una antiga ruta de peregrinació que unia diferents monestirs. Després
vagi cap a Simat de la Valldigna per arribar finalment a Cullera, ciutat costanera amb boniques vistes a la mar coneguda per
les seves especialitats en arrossos.

DIA 6: CULLERA – VALÈNCIA / 46 - 56 KM APROX.
Tindrà l'oportunitat de pedalejar al costat de riu Xúquer, el qual s'encarrega de donar vida a infinitat d'hortes i camps de
cultiu. Passarà per dos petits pobles Fortaleny i Riola que encara conserven l'essència dels pobles d'antany. Endinsis de nou
al Parc Natural de l'Albufera, on un cop arribi al Palmar, poble de tradició pescadora, tindrà l'oportunitat de donar un
agradable passeig en barca. Més tard arribarà a la capital valenciana, on podrà visitar la seva interessant casc històric amb la
seva catedral, el seu mercat central i el seu entramat de carrerons on s'amaguen una gran varietat de cafès i restaurants.

DIA 7: 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: 02.02.20 – 14.03.20 | 22.03.20 – 04.04.20 | 12.04.20 – 23.05.20 | 13.09.20 – 24.10.20 | 15.11.20 – 19.12.20.
Temporada 2: 05.04.20 – 11.04.20 | 24.05.20 – 26.07.20 | 23.08.20 – 12.09.20 | 25.10.20 – 14.11.20.
Temporada 3: 15.03.20 – 21.03.20.

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

Hab. Doble

645 €

Sup. Hab. Individual

211 €

Lloguer Bicicleta

88 €

660 €

718 €

Lloguer Bicicleta Elèctrica 158 €

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

