Ruta per la Borgonya en bicicleta
Una ruta fàcil per la comarca de la Borgonya, a França, per gaudir dels seus millors
vins i de la seva millor gastronomia

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
300 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
BEAUNE - (FRANÇA) / BEAUNE - (FRANÇA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
26/03/2022 - 17/09/2022

Serveis

Inclosos

No inclosos
Les taxes turístiques no estan incloses en el preu.

7 nits en habitació amb dutxa o banyera (amb esmorzar).

Qualsevol servei no especificat en l'oferta.

Buffet esmorzar o esmorzar estès.
Mitja pensió si es reserva: menú de 3 plats o bufet.
Reunió de benvinguda (en anglès o alemany).
Documents detallats de la ruta.
Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.
Servei d'atenció telefònic cada dia.
Assegurança per a les bicicletes de lloguer.
GPS tracks disponibles a petició.

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 BEAUNE
Benvinguda a càrrec del guia del tour a la tarda. Beaune és la capital vinícola de la Borgonya i disposa d'un pintoresc nucli
històric. Visiteu l'Hotel Dieu, el qual solia ser un hospital per als més necessitats. Nit a Beaune.

DIA 2: BEAUNE – BUXY/VOLTANTS (50 KM APROX)
La primera parada al dia d'avui és el castell de Rully, una fortalesa medieval enmig d'un paisatge de vinyes, i a la qual
s'arriba pedalejant per Chagny. Després, començarà a pedalar per la Voie Verte, una antiga via de tren convertida en carril
bici, fins a arribar a Buxy. La pintoresca i petita ciutat, també envoltada de vinyes, viu, com no podria ser d'altra manera, de
la producció de vi. Nit a Buxy o una població propera.

DIA 3: BUXY – CLUNY/VOLTANTS (40 KM APROX)
Gaudiu del tranquil camí en Voie Verte fins arribar a Cormatin, on es troba el castell més gran de la Borgonya seguit pel
cèlebre Monestir de Cluny. L'església de Cluny va ser, a la seva època, la més important dins de l'ordre bendictina.

DIA 4: CLUNY - MÂCON (35 KM APROX)
Al costat de la Voie Verte creuarà el túnel de Bois Clair (el més llarg d'Europa, sent la seva longitud d'1 km i 600 m) i després,
la frontera a Mâconnais. Els últims 20 km els pedalarà suaument fins a la vall de Mâcon. Li recomanem visitar el nucli antic de
la ciutat i el seu històric pont. Cap al vespre, tindrà vistes excel·lents des del nou passeig al costat de riu Saone.

DIA 5: MÂCON – LOUHANS (65 KM APROX)
Mitjançant el conegut mercat Pont-de-Vaux, circularà per Bresse a Ferme-de-la-Foret, una granja típica de la zona. Louhans és
la capital de Bresse i precisament és coneguda com una de les ciutats més belles de França. Visita llocs espectaculars, com
l'antic hospital / apotecari, els carrers emmarcades per 157 arcades i l'església, amb el seu sostre de colors.

DIA 6 : LOUHANS – CHALON-SUR-SAôNE (55 KM APROX)
En el dia d'avui, us recomanem aturar-se en St. Loup-de-Varennes, on va ser inventada la fotografia i el museu mostra
artefactes i relíquies fotogràfiques de l'època. A la tarda, tornarà a trobar-se amb el riu Saone fins arribar a Chalon-SudSaône, la segona ciutat més gran de la Borgonya.

DIA 7: CHALON-SUR-SAôNE – BEAUNE (55 KM APROX)
En l'últim dia d'aquest circuit gaudirà de l'idíl·lic vall del riu Saône i arribarà a Beaune. Preneu-vos el temps per fer una
passejada per la pintoresca ciutat i acomiadi's de França amb una copa d'exquisit vi de la Borgonya. Nit a Beaune.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL
Després d'esmorzar, sortida individual.

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

Preus
PREUS 2022
Temporada 1: del 26 de març al 25 de juny i del 18 de setembre al 15 d'octubre del 2022
Temporada 2: del 26 de juny al 17 de setembre del 2022
Les taxes turístiques no estan incloses en el preu.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc.
Consulteu preus. Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
TEMPORADA 1 TEMPORADA 2
Habitació doble

859 €

Supl. Individual

200 €

Supl. Mitja pensió

212 €

Lloguer de bicicleta

98 €

889 €

Lloguer de bicicleta elèctrica 222 €

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

