La ruta en bici per Copenhague
Una proposta per conèixer la capital de Dinamarca en tan sols 5 dies, i sense canviar
d'hotel

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
5 DIES / 4 NITS
KILÒMETRES:
140 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES
INICI / FINAL:
COPENHAGUE - (DINAMARCA) / COPENHAGUE - (DINAMARCA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
05/06/2020 - 23/08/2020

Serveis
Inclosos

No inclosos

4 nits al cèntric Hotel Absalon 4 *

Taxes turístiques

Esmorzar diari de bufet.

Tot allò que no es mencioni a la promoció

Si es reserva la mitja pensió: 4 sopars amb 4 plats inclosos.
Material i mapes amb descripció de la ruta.
Servei d'atenció telefònica
Lloguer d'assegurança de bicicleta.
Tracks GPS disponibles sota petció

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 COPENHAGUE
Copenhaguen és una de les ciutats amb més ambient ciclista en general. Aquí és on la història de segles d'antiguitat i
modernitat es reuneix. La ciutat té molt a oferir i val la pena passar més d'un sol dia.

DIA 2: COPENHAGUE - KØGE (APROX. 55 KM)
Avui aniràs cap al sud. Per camins bonics, sobretot al llarg de la badia, fins a arribar a Køge. La ciutat medieval té el mercat
més gran de la regió. A Kirkestræde es troba la casa més antiga d'entramat de fusta de Dinamarca, que va ser construïda en
1527. Gaudeix de la teva estada, la ciutat té un bon ambient i s'utilitza sovint com un teló de fons per a pel·lícules. Podràs
tornar fàcilment amb tren a Copenhaguen.

DIA 3: COPENHAGUE - ROSKILDE (APROX. 35 KM)
Avui el tour amb bicicleta et portarà a Roskilde. Continuaràs al llarg de la badia i per l'interior. Un carril bici completament
lliure de trànsit et portarà a la històrica Roskilde, la catedral és visible des de lluny i va ser reconeguda com a Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO des de 1995. Els sarcòfags i tombes fan de l'església un lloc especial, 38 reis i reines daneses van
trobar el seu últim estatge aquí. A continuació una extensa xarxa de carrils bici et portarà de tornada a Copenhaguen.
Alternativament, pots fàcilment agafar el tren de tornada.

DIA 4: COPENHAGUE - HELSINGØR (APROX. 50 KM)
Se surt de Copenhaguen cap al nord. L'etapa d'avui et portarà al llarg del Öresund, l'estret entre Zelanda a Dinamarca i
schönen a Suècia. Sempre amb unes magnífiques vistes del Mar Bàltic, arribaràs ràpidament a la famosa platja de Bellevue.
En Helsingør val la pena visitar el castell de Kronborg, o prendre el ferri per a un ràpid viatge a Helsingborg, situat en terres
sueques. Tornaràs còmodament en tren.

DIA 5: SORTIDA INDIVIDUAL O NITS EXTRA
Després de l'esmorzar seves vacances en bicicleta per Copenhaguen acaben. Estem encantats de reservar dies extra per a tu.

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 extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc.
Preus especials per a nens i grups. Consulteu preus.
Llegir més
PREU PER PERSONA
Preu per persona en habitació doble 569 €
Suplement hab. individual

385 €

Mitja pensió

239 €

Lloguer bicicleta

79 €

Lloguer bicicleta elèctrica

167 €

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

