Ruta en bici de Cadis a Sevilla
Gaudiu del millor d'Andalusia, amb aquesta ruta de 7 dies entre Port de Santa Maria,
a Cadis, i Sevilla

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
184 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PORT DE SANTA MARÍA - (ESPANYA) / SEVILLA - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/03/2020 - 15/11/2020
SORTIDES DES DE L'1 DE MARÇ AL 30 DE JUNY I DE L'1 DE SETEMBRE AL 15 DE NOVEMBRE

Serveis
Inclosos

No inclosos

Benvinguda i explicació de el viatge amb un guia local.

Vols.

Allotjament i esmorzar.

Lloguer de bicicletes.

GPS amb els tracks de la ruta.

Assegurança de viatges

Mapes amb les rutes diàries.
Tota la informació turística i punts d'interès a visitar.
El transport de les maletes entre els diferents allotjaments.
Un telèfon d'emergències 24h

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
Arribada a Port de Santa Maria, a l'hotel on se'ls farà la sessió d'orientació, en la qual us donarem tota la informació
necessària per a la seva ruta i, si les bicis són de lloguer, prepararem les bicicletes al seu gust. Temps lliure per fer una
passejada.

DIA 2: PORT DE SANTA MARIA - CADIS / 41 KM APROX.
Avui ens endinsem al cor de Cadis, caracteritzat per aiguamolls, zones rurals i un gran patrimoni cultural. Sortim de Port de
Santa Maria a través del "parc dels pantans de Toruños", que cobreix més de 1000h dins de la Badia de Cadis. Pedalejarem
per senders fins que creuem el riu Guadalete per entrar en bosc d'Algaida. Sortirem de el parc per continuar per la Badia de
Cadis, famosa per les seves platges de sorra daurada, passant per pobles de pescadors i ciutats amb gust de flamenc per
arribar a l'antiga ciutat de Cadis.

DIA 3: CADIS - SANLÚCAR DE BARRAMEDA / 26 KM APROX.
Al matí, prendrem el ferri a "Rota" (40 minuts de viatge - bitllet no inclòs) per creuar el riu Guadalquivir. Començarem el
nostre dia amb bicicleta a Rota per una pista de bicicleta entre arbres fruiters i camps, que ens portarà a Sanlúcar de
Barrameda, coneguda pels seus vins, tapes i platges.

DIA 4: SANLUCAR DE BARRAMEDA – LEBRIJA / 40 KM APROX.
Sortint de Sanlúcar, creuarem un petit bosc de pins abans de seguir per l'interior de Cadis, pedalejant al costat de riu
Guadalquivir. Passarem entre el paisatge ondulat i els aiguamolls, entrant a la regió coneguda com Les Marismas, amb un
gran valor ecològic, rica en flora i fauna, i especialment important com a àrea de reproducció i descans per a les aus
migratòries. Podrem observar espècies en perill d'extinció, així com garses i diverses espècies d'aus rapinyaires. El nostre
destí és Lebrija, un típic poble blanc andalús, amb un patrimoni cultural molt ric i lloc de naixement d'Antonio de Lebrija,
autor de la primera gramàtica de la llengua espanyola.

DIA 5: LEBRIJA - LOS PALACIOS / 44 KM APROX.
Avui continuarem el curs del riu Guadalquivir, al llarg d'una carretera asfaltada. El nostre dia passarà entre camps, pantans i
el riu, sense creuar pràcticament cap zona urbana, fins que no arribem a Els Palaus, punt i final del nostre dia.

DIA 6: LOS PALACIOS – SEVILLA / 33 KM APROX.
Avui deixarem enrere les maresmes i els camps. Sortint dels Palaus prendrem el carril bici al costat d'un camí rural molt
agradable i tranquil entre oliveres i camps. Abans d'arribar a el riu Guadira, creuarem un bell paratge natural. Continuarem a
la banda del riu fins arribar a Sevilla. Un cop a la ciutat, prendrem la fantàstica xarxa de carrils bici per arribar al nostre hotel.
Tindrem temps de sobres per visitar aquesta bonica ciutat i els seus nombrosos monuments com "La torre de l'Or", la
catedral, "La Giralda", "La Plaça Espanya", etc.)

DIA 7: SORTIDA O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Dia lliure i sortida. Possibilitat de tornar-li a Cadis a buscar el seu cotxe (cost extra).

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

Preus
TEMPORADES
Temporada mitjana de juny a setembre

Si no desitja viatjar amb les seves pròpies bicicletes, pot llogar amb nosaltres.
Totes les nostres bicicletes estan equipades amb alforges, cadenat, kit de reparació de punxades i compta quilòmetres

Llegir més
PREU PER PERSONA
Preu en habitació doble

790 €

Suplement temporada mitja

130 €

Suplement hab. individual

250 €

Lloguer de bicicletas híbrides

185 €

Lloguer de bicicletas elèctricas

275€

Només Traveller – Individual : 200 € + suplement habitació individual

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

