Ruta en bici de Cadaqués a Palamós
Viatja amb bici des de Cadaqués fins a Palamós, amb aquesta ruta de 7 dies pel més
bonic de la Costa Brava

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
170 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES / VIES VERDES
INICI / FINAL:
CADAQUÉS - (ESPANYA) / PALAMÓS - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/03/2020 - 15/11/2020

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 Cadaqués 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 CADAQUÉS
Si arriba amb el seu cotxe, pot aparcar a Calella de Palafrugell i se'l traslladarà fins a Cadaqués, on passarà la primera nit. A
l'hotel realitzarà una sessió d'orientació en la qual li donarem tota la informació necessària per a la seva ruta i les seves bicis
de lloguer. Gaudeixi del seu temps lliure per fer una passejada pel meravellós poble de Cadaqués.

DIA 2: RUTA PEL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS I PORTLLIGAT / 20 KM APROX.
Cadaqués és considerat un dels pobles més bonics de tota la Costa Brava. Avui anirà en bicicleta pel paisatge lunar de Cap de
Creus. Recorri el cor de parc natural de Cap de Creus per arribar al far, on tindrà unes vistes fantàstiques del relleu rocós de
la Costa Brava. Abans de tornar a Cadaqués, recomanem fer una parada a la casa de Dalí a Portlligat (necessita reserva
previa), ara un museu dedicat a l'obra menys coneguda del pintor surrealista.

DIA 3: CADAQUÉS - SANT PERE PESCADOR / 36 KM APROX.
El recorregut d'avui és encantador i molt variat. Vagi cap a Sant Pere de Rodes mentre gaudeix d'una vista impressionant
sobre les vinyes, els boscos de sureres i la badia de Roses. Passegi amb tranquil·litat pels voltants de Vilamaniscle i pel
fantàstic poble de Peralada mentre contempla els seus castells i la seva tradició vinícola.

DIA 4: SANT PERE PESCADOR - ESTARTIT / 30 KM APROX.
Segueixi el camí ciclista ubicat a prop de la costa. Al seu voltant es trobarà el jaciment grecoromà més important de la
Península Ibèrica (les ruïnes d'Empúries). A partir d'aquí, sortirà de la costa per arribar als camps de conreus i horts. Recorri el
massís del Montgrí per arribar a l'Estartit, situat al costat de la mar i just al davant de la reserva natural de les illes Medes.

DA 5: ESTARTIT - CALELLA / 50 KM APROX.
Vagi cap a l'interior del Baix Empordà. Podrà visitar bonics pobles medievals com Peratallada o Ullastret. A continuació
s'endinsarà per una gran varietat de paisatges per arribar al fantàstic poble històric de Pals. La seva última parada és Calella,
un dels pobles costaners més impressionants d'Espanya.

DIA 6: CALELLA - CALELLA DE PALAFRUGELL / 35 KM APROX.
Segueixi el camí ciclista conegut amb el nom de "La Ruta del Tren Petit". Aquest segueix una antiga línia de ferrocarril. Més
tard arribarà a Palamós, municipi famós per les seves delicioses "gambes", el seu port pesquer i un bonic. Des Palamós
continuï pel mar, passant algunes cales realment fantàstiques com La Fosca i Castell. Relaxis i explori els voltants abans
d'arribar a Calella de Palafrugell.

DIA 7: SORTIDA O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Després d'esmorzar, és hora de tornar a la seva llar. 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 2020
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

ADULT NEN (8 - 16 anys) LLOGUER BICICLETES

Hab. Doble

735 €

450 €

Infantils Híbrida Elèctrica

Sup. Hab. Individual

230 €

-

85 €

Sup. Temp. Alta (Juliol i Agost) 135 €
Mitja Pensió

125 €

235 €

60 €

210 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Hotels 3 *** i cases rurals.

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

