Via Verda d'Olot a Calella en bici
Una ruta de 7 dies per la Via Verda que uneix Olot amb Calella de Palafrugell, amb el
transport d'equipatge inclòs

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
210 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES / VIES VERDES
INICI / FINAL:
OLOT - (ESPANYA) / CALELLA DE PALAFRUGELL - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/11/2022 - 15/11/2022

Serveis

Inclosos

No inclosos

6 nits d'allotjament amb esmorzar en els establiments

Taxes turístiques.

esmentats; sopars per a les reserves amb mitja pensió inclosa.

Tot allò que no figuri en l'oferta.

El trasllat de les maletes entre els diferents allotjaments.
Trasllat de Calella de Palafrugell fins a Olot el primer dia.
Trasllat a l'estació d'autobusos de Palafrugell l'últim dia (bus
directe de Palafrugell a Barcelona / aeroport i Girona).
Reunió de benvinguda i explicació del viatge amb un guia local
(en espanyol, català, anglès, francès, alemany i holandès).
Mapes amb les rutes diàries.
Tota la informació turística i punts d'interès a visitar.
GPS amb els tracks de la ruta.
Servei d'atenció telefònica 24 h en cas d'emergències.

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 OLOT
Arribada individual a Olot. Si arriba al seu cotxe, pot aparcar a Calella de Palafrugell (últim punt del recorregut) i
se'l traslladarà fins a Olot, on passarà la primera nit. Farà la sessió d'orientació en la qual se li donarà tota la informació
necessària per a la seva ruta i les bicis de lloguer. Aprofiti el seu temps lliure per fer una passejada per l'encantador centre de
la capital de la Garrotxa.

DIA 2: EXCURSIÓ A LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA / 34 KM APROX.
Avui descobrirà l'espectacular terra dels volcans. Aquesta representa el paisatge volcànic més característic de la Península
Ibèrica amb uns quaranta cons volcànics i més de vint rierols de lava. Hi ha dues possibilitats per fer el recorregut d'avui, un
més fàcil i un altre de més difícil. Es pot triar quin prefereix!

DIA 3: OLOT - GIRONA / 60 KM APROX.
L'etapa d'avui el portarà al llarg de la Via Verda, visitant la Vall d'en Bas, amb els seus impressionants paisatges i els seus
pobles tan típics com Sant Privat d'en Bas i Hostalets d'en Bas. Després del "Coll d'en Bas" (620 m) segueixi la vall del riu
burgès fins a La Cellera, que connecta amb el riu Ter, que el portarà fins a Girona. Després d'una bona dutxa, li recomanem
passejar entre els seus carrerons, pujar a la part alta de la seva muralla i sopar en qualsevol dels seus fantàstics restaurants.

DIA 4: GIRONA - SANT FELIU DE GUÍXOLS / 47 KM APROX.
La ruta d'avui va des de Girona fins a la costa, seguint l'antic camí de el ferrocarril anomenat "El Carrilet". Es tracta de 40 km
a través del segon tram de la via verda, condicionada només per a vianants i ciclistes. A continuació arribarà a Sant Feliu,
amb el seu meravellós port marítim i un gran interès cultural i històric.

DIA 5: SANT FELIU DE GUÍXOLS - CALELLA DE PALAFRUGELL / 31 KM APROX.
Avui passejarà per la costa fins a Calella, seguint la badia de Palamós. Podrà visitar els pobles més importants de la zona,
Platja d'Aro i Palamós, amb el seu interessant port pesquer i el seu exquisit peix. L'interior és una regió plena de vinyes.
S'allotjarà a l'antic poble pesquer de Calella de Palafrugell, que encara conserva tot el seu encant original.

DIA 6: RUTA CIRCULAR PER CALELLA DE PALAFRUGELL / 38 KM APROX.
Vagi cap a l'interior del Baix Empordà on sucumbirà ràpidament a l'encant dels antics pobles de la regió. Creuarà
meravellosos pobles medievals que es converteixen en pintoresques colònies de color terracota a mesura que s'apropa a
Peratallada i Pals. Vagi de poble en poble, aturis per prendre una copa de vi de la regió i degustiItapes en els petits bars
locals.

DIA 7: SORTIDA O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Després d'esmorzar, és hora de tornar a casa. Si ha deixat el cotxe a Calella, pot deixar les maletes a l'hotel mentre gaudeix
de les últimes hores a la platja. Si no, l'hotel posa a la seva disposició un taxi que el porta a l'estació de busos de Palafrugell,
des d'on surten línies regulars cap a Girona i Barcelona ciutat / 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
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. Amb un mínim de 2 persones, es pot realitzar el tour acompanyat d'un guia local durant
tot el seu recorregut. Consulti preus.
Llegir més
PREU PER PERSONA

ADULTS NENS (8 - 16 anys)

Hab. Doble

807 €

596 €

Lloguer bici infantil Lloguer bici híbrida Lloguer bici elèctrica

Sup. Hab. Individual

261 €

-

85 €

Sup. Temp. Alta (Juliol i Agost) 147 €

150 €

253 €

66 €

Disponibilitat de cadires per a nadons (màxim 22kg).

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Hotels 2** i 3***.

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

