Ruta en bici per l'interior de Mallorca
Una encantadora ruta gaudint d'allò més autèntic de l'interior de l'illa, sense
necessitat de canviar cada dia d'hotel

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
235 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
CAMPANET - (ESPANYA) / PORRERES - (ESPANYA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
06/03/2022 - 23/10/2022
TOTS ELS DIUMENGES DEL 6 DE MARÇ AL 23 D'OCTUBRE, EXCEPTE JULIOL I AGOST

Serveis

Inclosos

No inclosos

6 nits d'allotjament amb esmorzar bufet.

Les taxes turístiques.

1 x trasllat Porto Cristo - Porreres / Hotel (la bicicleta està

Tot allò que no figuri en l'oferta.

inclosa).
1 x entrada i recorregut per les coves d'estalactites des de
Campanet (alemany, anglès).
Ruta acuradament elaborada.
Documentació detallada de el viatge (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, telèfons d'importància).
Servei d'atenció telefònica.
Senyalització pròpia.
Tracks GPS a petició.
Assegurança per a la bicicleta.

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 CAMPANET
Gaudeixi de la fantàstica piscina o les espectaculars vistes des de la terrassa del seu allotjament durant els propers 3 dies. Al
vespre, es reunirà amb un empleat que li aclarirà qualsevol dubte sobre la ruta i li lliurarà la seva bicicleta de lloguer.

DIA 2: VIATGE A PLATJA DEL MURO / ALBUFERA 55 KM APROX.
La seva primera etapa del recorregut el portarà per la platja de Platja del Mur. Per als amants a la naturalesa, els propers
quilòmetres seran impressionants, ja que recorrerà l'àrea de Parc Natural de s'Albufera. Podrà observar nombrosos tipus
d'aus. Després tornarà a Campanet per uns camins espectaculars al llarg de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni
Cultural Mundial per la UNESCO. Les impressionants muntanyes formen un paisatge de pel·lícula.

DIA 3: RECORREGUT PEL PUIG D'INCA / 55 KM APROX.
El recorregut d'avui el portarà pel Puig d'Inca. Passarà per plantacions de tarongers, oliveres i encantadors pobles
mallorquins. Descansi en algun dels seus típics murs de pedra mentre observa aquest meravellós paisatge. Recomanem fer
una parada al poble de viticultors de Binissalem. Aquest és el lloc on es premsen els vins mallorquins més famosos i on podrà
degustar-los en algun dels seus cellers.

DIA 4: CAMPANET – PORRERES / 45 KM APROX.
Avui travessarà espectaculars turons on creixen oliveres i ametllers. A més a més, es trobarà amb algunes de les aldees més
encantadores de l'illa; Buger, Muro, Montuïri i Sineu, coneguda pels seus mercats agrícoles realitzats cada dimecres. Aquest
petit poble també és geogràficament el punt central de l'illa. Després segueixi fins arribar al seu proper seu pròxim
allotjament.

DIA 5: VIATGE A PORTO CRISTO / 40 KM APROX. + TRASLLAT
Pedalegi per camins aïllats a través de prats i camps fins arribar a Manacor. Aquí es produeixen les famoses perles artificials
mallorquines. Segueixi el seu recorregut fins arribar a la badia de Porto Cristo, perfecta per donar-se un bany al mar o visitar
les famoses Coves del Drach. A la fin de la tarda, serà trasllat de tornada a Porreres.

DIA 6: EXCURSIÓ A CAMPS I ELS SEUS MOLINS DE VENT / 40 KM APROX.
En cap altra part de món hi ha tants molins de vent en un àrea tan petita com a Mallorca. En el passat van ser una part
important de l'agricultura de l'illa. La seva funció era moldre el gra o bombejar aigua als camps. El recorregut d'avui està ple
d'alguns d'aquests exemples.

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
TEMPORADES
Temporada 1: 6 de març a 26 de març
Temporada 2: 27 de març a 23 d'abril i de 9 al 23 d'octubre 2022
Temporada 3: 24 d'abril al 26 de juny i del 4 setembre al 8 d'octubre 2022
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 amb esmorzar 929 €
Sup. Hab. Individual

399 €

Lloguer bicicleta

98 €

Lloguer bici elèctrica

222 €

989 €

1.059 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Cases rurals de 4 ****.

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

