Ojos Negros de Terol a València organitzada
Gaudeix de la Via Verda dels Ojos Negros entre Terol i València , en aquesta
proposta organitzada de 5 dies, amb el transport d'equipatge inclòs

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
5 DIES / 4 NITS
KILÒMETRES:
190 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES / VIES VERDES
INICI / FINAL:
TERUEL - (ESPANYA) / VALÈNCIA - (ESPANYA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
05/04/2021 - 14/11/2021
SORTIDA TOTS ELS DISSABTES I DIUMENGES EXCEPTE DEL 25.07.2021 AL 29.08.2021.

Serveis
Inclosos

No inclosos

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

Taxes turístiques.

Trasllat València - Terol.

Tot allò que no figuri en

Trasllat diari d'equipatge d'hotel a hotel.

l'oferta.

Reunió de benvinguda informativa.
Mapa detallat de la ruta dissenyada per experts, descripció de la ruta i guia de recursos.
Servei d'assistència en cas d'emergència de 9:00 h a 18:00 h.

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 VALÈNCIA
Aprofiti el dia per visitar l'interessant casc de la capital valenciana. Així mateix, passegi per La ciutat de les Arts i de les
Ciències i la seva preciosa zona de platges.

DIA 2: TEROL – ALBENTOSA (45 KM APROX.) / TRASLLAT VALÈNCIA - TEROL
Sortirà de Terol i després d'uns quilòmetres recorrent pinedes, entrarà a la via verda d'Ojos Negros. Ascendeixi còmodament
fins a culminar el port d'Escandón. A partir d'aquí, ja per terreny molt més favorable, arribarà a la Pobla de Valverde. Des
d'aquest punt començarà a veure carrascars, avellaners i roures. Recorrerà una de les zones on més tòfona es produeix de
tot Europa i que majoritàriament s'exporta a França. No se'n vagi sense degustar un dels plats estrella a la Casa de l'Estació.

DIA 3: ALBENTOSA – JERICA / NAVAJAS / SEGORBE (57 - 62 KM APROX.)
Als pocs quilòmetres de començar el seu recorregut entrarà a la província de València, el primer poble és Barraques. El camí
es torna molt més favorable ja que gairebé no serà necessari pedalar. Passarà per Jérica, poble on recomanem fer una parada
per visitar el paratge del riu Palància. A partir de Navajas, començarà a veure camps fruiters situats en petites valls, també us
recomanem visitar el paratge del Salt de la Núvia al riu Palància, on es podrà donar una capbussada.

DIA 4: SEGORBE – CANET D’EN BERENGUER (45-50 KM APROX.)
Vagi cap a Canet d'en Berenguer on podrà gaudir de les seves magnífiques i tranquil·les platges. Avui també tindrà un dia
molt variat. Passarà per boscos de pins, camps fruiters, petits pobles amb encant, la ciutat de Sagunt amb el seu imponent
teatre romà, per acabar finalment a la mar Mediterrània. L'etapa transcorre per la vall del riu Palància, entre dos parcs
naturals, el de la serra Calderona i el de la serra d'Espada, sempre per terreny descendent.

DIA 5: CANET D’EN BERENGUER – VALÈNCIA (35 KM APROX.)
Avui sortirà de Canet d'En Berenguer vorejant el mar per dirigir-se a Sagunt, on per l'horta valenciana arribarà a Puçol, ciutat
on agafarà un carril bici que el portarà fins a València. Passarà pel Puig, on es troba el Monestir des d'on el Rei Jaume I va
conquerir la ciutat de València l'any 1237. Recorrerà bona part de l'horta valenciana passant pel Puig, Massamagrell, Meliana,
Alboraia i finalment València. Entre maig i desembre tindrà l'oportunitat de veure moltes plantacions de xufa. També passarà
per diverses orxateries on podrà provar la tradicional orxata valenciana en un privilegiat entorn rural. Recollida de les bicis i fi
del viatge o prolongació de l'estada a València.

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

Preus
PREUS 2021
Temporada 1: 05.04.21 – 13.06.21 | 20.09.21 – 08.11.21.
Temporada 2: 21.06.21 – 19.07.21 | 30.08.21 – 13.09.

Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, compra de casc, bicicletes per nens, etc.
Consulti preus.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2

Hab. Doble

715 €

Sup. Hab. Individual

111 €

Lloguer Bicicleta

72 €

770 €

Lloguer Bicicleta Elèctrica 118 €

Informació addicional
ALLOTJAMENTS: 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

