Ruta en bici per l'Alsàcia francesa
Una ruta de 7 dies per una de les zones més boniques de França, amb una
destacada gastronomia i història

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
277 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
ESTRASBURGO - (FRANÇA) / ESTRASBURGO - (FRANÇA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2023 - 07/10/2023
SORTIDES DIÀRIES ENTRE L'1 D'ABRIL I EL 7 D'OCTUBRE DEL 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

Allotjament a la categoria seleccionada.

Begudes, dinars, sopars.

Esmorzar.

Assegurança de bicicleta per a bicicletes pròpies.

Informació turística personal (FR, DE, EN) excepte diumenges

Visites, entrades als parcs.

i festius.

Taxes locals. A pagar directament.

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.
Informació, Guia de ruta.
Per lloguer de bicicletes, inclosa assegurança.
Documents de viatge detallats 1 per habitació (FR, DE, EN
amb rutes o mapes generals, descripció de ruta, telèfons
d'emergència).
Senyalització pròpia.
Dades GPS disponibles.
Servei atenció telefònica, línia directa.

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 a Estrasburg
Arribada a Estrasburg, acomodació a l'hotel i temps lliure per descobrir la ciutat, la catedral gòtica i el centre històric.

Dia 2: Estrasburg - Àrea Sélestat ≈ 26 o 55 km
Sortirà d'Estrasburg pel canal Roine-Rin, que us portarà per la seva bonica pista per a bicicletes fins a Osthouse o Sélestat
segons disponibilitat.

Dia 3: Àrea Sélestat - Colmar ≈ 65 o 49 km
Viatjarà pels paisatges i pobles del Ried alsacià, ric en flora i fauna aquàtica. Arribada a Colmar la capital d'el vi d'Alsàcia i la
ciutat de l'art pel carril bici de canal de Colmar.

Dia 4: Colmar - Guebwiller ≈ 33 km
Des de Colmar se segueix la ruta del vi alsacià. Els pobles vitivinícoles de somni, amb moltes cases d'entramat de fusta
d'Alsàcia i els magnífics centres urbans medievals enmig d'extenses vinyes són àrees per relaxar-se, gaudir i simplement
deixar-se portar.

Dia 5: Guebwiller - Àrea Riquewihr ≈ 50 km
Als peus dels Vosges es troben els pobles vitivinícoles responsables de la reputació de la Gran Creu d'Alsàcia: Eguisheim,
Turckheim, Kaysersberg i Riquewihr.

Dia 6: Àrea Riquewihr - Àrea Obernai ≈ 50 km
Al llarg de la Ruta del Vi, descobrirà els pobles de Ribeauvillé, Bergheim, Andlau i la seva abadia, Barr i Obernai.

Dia 7: Àrea Obernai - Estrasburg ≈ 40 km
Les carreteres rurals i les pistes per a bicicletes el portaran a Rosheim i Avolsheim. Des d'allà, al llarg de la pista per a
bicicletes a la vora del canal Bruche, arribarà a la capital d'Europa: Estrasburg.
Sortida o prolongació de la seva estada.

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

Preus
PREUS 2023
Temporada 1: de l'1 d'abril al 14 d'abril del 2023
Temporada 2: del 15 d'abril al 2 de juny i del 30 de setembre al 7 d'octubre del 2023
Temporada 3: del 3 de juny al 29 de setembre del 2023

ALLOTJAMENT: Hotels 3* i 4* a Categoria A, Hotels 3* a Categoria B
Llegir més
PREU PER PERSONA

CATEGORIA B CATEGORIA A

Temporada 1

839 €

939 €

Temporada 2

899 €

999 €

Temporada 3

959 €

1.059 €

Supl. hab. individual

339 €

459 €

Lloguer bicicleta 7/21

110 €

Lloguer bicicleta elèctrica 266 €

Informació addicional
Principalment en carrils bici, en carreteres agrícoles menors asfaltades o en petites carreteres secundàries sense gaire trànsit. Els
dies 5 i 6 són una mica muntanyencs.
A DESTACAR
Natura i paisatge al costat del Rin
Ciutats d'Estrasburg i Colmar
Ruta el vi d'Alsàcia i els seus pobles típics
Els carrils bici i les sendes de la ruta del vi al llarg del Rhin i els seus canals
Amfitrions locals acollidors i cordials

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

