Ruta per Rússia en bici
Et proposem una ruta per Rússia de 8 dies, entre les ciutats de Tver i Vladimir

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
615 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
SENSE MALETES
INICI / FINAL:
MOSCÚ - (RÚSSIA) / MOSCÚ - (RÚSSIA)
SORTIDES:
DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
SORTIDES ELS DISSABTES: 18 DE MAIG,15 DE JUNY, 06 JULIOL, 20 DE JULIOL, 3 I 17 D'AGOST DEL 2019.
* GRUP MÍNIM: 6 PERSONES. MÀXIM 16 PERSONES.

Serveis

Inclosos
Descripció detallada de la ruta amb material amb informació de

No inclosos
Tot el que no estigui detallat en l'oferta.

totes les destinacions, en anglès i alemany.
Allotjament en hotels de 3 * i 4 *. Una nit al "Parc de
recreacions", al riu Volga.
7 esmorzars *alguns hotels poden cobrar les begudes en
l'esmorzar.
6 àpats (tipus picnic, menys el segon dia que és en restaurant)
1 sopar
Serveis de suport d'equip, inclòs tour líder i minivan (en anglès)
Tots els trasllats estan inclosos segons programa, i el ferri per
creuar el riu Volga.
Transport de l'equipatge de l'autobús a la recepció de l'hotel (1
maleta per persona, 20 kg. Max.)
Tours per la ciutat de Moscou; ia les ciutats de Tver, Dubna,
Dmítrov, Sergiev Poseu, Vladimir:
2 master class durant la ruta.

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 MOSCÚ
Trasllat o arribada individual a l'Hotel al Centre de Moscou. A la tarda tour per Moscou: caminarem al llarg del dic del riu,
passant pel Temple de Crist de Savior, arribant al Kremlin i la Plaça Roja. En el camí de tornada a l'hotel, agafarem el metro i
visitarem una de les estacions més famoses la de la "Plaça de la revolució" i "Arbatzkara".

DIA 2 : MOSCÚ-TVER, TRASLLAT (180 KM. APROX.)
Al matí, al voltant de les 11:00, ens traslladarem en bus des de Moscou a l'antiga ciutat de Tver, que visitarem durant la
segona part del dia. Després del descans dels àpats, farem un tour pel centre de la ciutat. Farem una caminada pels dics.
Passarem pels monuments de Pushking i Atanasii Nikitin, que els agradava molt aquesta ciutat. Després tornarem a l'hotel,
que és una antiga mansió, renovada pels amos de la casa. A la següent parada es donarà unes classes sobre el típic
"Pelmeni" rus. El xef d'aquest restaurant ens revelarà els secrets d'aquest plat popular rus. Després de sopar tindràs
l'oportunitat de passejar per un dels carrers centrals: Trehsvyatskaya- que és tan bonic com el carrer Arbat de Moscou. Una
bona impressió a la acolorida atmosfera de la Rússia provincial. El sopar està inclòs en el preu.

DIA 3 : TVER- ASENTAMENT YURIEVSKOE (50 KM. APROX.)
Ruta amb Bicicleta: Tver-Orschinski Kloster-Savvat'evo 35 km + transfer 15km. Després de l'esmorzar a l'hotel, començarem
la ruta passant per la part històrica de Tver, i al llarg dels dics, que va ser construït al 1760-1770. En el nostre camí creuarem
un pont que recorda al viatger del pont del poble bavarès de Laufen an der Salzach, situat al riu Salzach a Budapest. Deixant
enrere Tver, continuem el nostre viatge per carreteres arenoses a través de boscos de pins, al llarg dels bancs del riu Volga
per arribar al convent Orsha, que va ser freqüentat per l'Ivan "El Terrible". En aquest tram, farem un pícnic per descansar.
Després continuem el nostre viatge per una superfície asfaltada passant per l'antic bosc de pins de Savvatievo. Després,
farem el camí de tornada amb autobús, passant una altra vegada pel costat del riu Volga en direcció contrària, cap al poble
de Yurkevskoye, on es troba el nostre Park Hotel.

DIA 4: YURIEVSKOE- CIUTAT DE KANAKOVO- CIUTAT DE DUBNA (45 KM. APROX.)
Ruta en bicicleta: Yurievskoe- Vidogoshi- Edimonovo, 35/45 km + transfer aprox 40 km. La ruta d'avui, ens portarà per l'antic
bosc de pins i antics i únics assentaments, la majoria de la ruta serà per belles carreteres i camins de sorra. Al poble de
Edimonovo, el riu Volga es torna més ampli i poderós. En aquest tram el riu fa un meandre cap al nord-oest on es troben els
embassaments de Ivankovsky. Després d'un descans i després de nedar a les aigües del riu, farem canvi de riba en Ferry pel
riu Volga per aconseguir la ciutat de Konakovo. Després, amb autobús, vam continuar el nostre viatge cap a la "ciutat de la
ciència" - Dubna. Cap al tard, si les aigües estan tranquil·les, tindrem l'oportunitat de nedar pel riu Volga i gaudir d'una
increïble atmosfera a la ciutat de ciclistes i acadèmics.

DIA 5: DUBNA- CANAL DE MOSCOU - DMITROV (45 KM. APROX.)
Ruta en bicicleta: el canal de Moscou-Verbilki, 45 + transfer aprox. 40km Avui tindrem un dia memorable. Després
d'esmorzar, farem un tour per la ciutat de la ciència. El guia donarà unes explicacions sobre la història de la ciutat i la
construcció del Canal de Moscou. Aquesta única construcció a gran escala va ser erigida al segle passat, en només cinc anys
amb la força de centenars de milers de presoners polítics, molts d'ells van morir en aquesta construcció. És una gran
oportunitat per fer fotografies del far, el famós monument de Lenin (25 metres d'alt), i les serenes aigües de la badia. Més
endavant, circularem al llarg del Canal, i després de creuar boscos, camps, i pobles arribarem l'antic poble industrial de
Verbilki. Aquí tindràs l'oportunitat de visitar el museu de la fàbrica de porcellana, que va ser fundada per l'anglès Gardner
l'any 1775. Cap al tard arribarem a l'antiga ciutat de Dmítrov. Soparem a l'hotel i continuarem el nostre dia fent una
passejada per la part històrica de la ciutat. El sopar no està inclòs en el preu.

DIA 6: DMITROV- SERGIEV POSAD (40 KM. APROX.)
Ruta en bicicleta: Budenovets- Svyatogorovo- Yakot '40 km + transfer 40 km. Després d'esmorzar, visitarem el museureserva d'<< Dmítrov Kremlin >>, aquí trobaràs una exhibició dedicada la segona guerra mundial, i la història i la cultura
d'aquesta regió. Després, des de l'estat de Golitsyn, circularem cap a la part més alta de Klin -Dmitrovski, per on creua el riu
Velya. Aquest lloc és popular per als pelegrins, fotògrafs, artistes, i els més curiosos. Aquí descobrirem l'arquitectura de les
cases del bosc i soparem amb els hospitalaris habitants que ens oferiran plats de la cuina russa, amb productes fets
artesanalment. Després ens traslladarem a la ciutat de Poseu, un dels punts culminants de la ruta Entre totes les ciutats que
decoren l'Anell d'Or de Rússia, aquesta ciutat és considerada "la perla" i un dels principals monuments.

DIA 7: SERGIEV POSAD - VLADIMIR (70 KM. APROX.)
Ruta en bicicleta: Alexandrov- Kirzhach - Pokrov, 70km o menys + transfer 160 km. Avui farem l'últim i més llarg tram de
ruta, que et dirigirà cap a la unió entre Moscou, les regions de Yaroslavl i Vladimir. Podrem veure alguns petits pobles durant
el camí. Part de la ruta, anirà acompanyada pel nostre autobús. Farem una petita parada a l'antic poble de Kirzhach, el primer
cosmonauta Yuri Gagarin, està connectat amb aquest lloc. A la tarda, arribarem a la ciutat de Vladimir, la corona del "Anell
d'Or". Aquí es troben alguns dels meravellosos monuments de la Rússia medieval, que amb les seves construccions de pedra
blanca, són Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

DIA 8: VLADIMIR - MOSCOU, TRANSFER (200 KM. APROX.)
Al matí, després d'esmorzar farem un tour per la ciutat de Vladimir. El tour està ple d'aspectes i informació interessant.
Vladimir va ser fundada pel Príncep Vladimir a la fi del segle X. Aquesta ciutat fa més de 250 anys, va ser la Capital de l'antic
estat Rus fins al 1432. A la segona part del dia, tornarem a Moscou. La nostra ruta finalitza aquí. Tot el que vulgui allargar
l'estada per seguir explorant la ciutat de Moscou, serà benvingut. El sopar no està inclòs en el nostre preu de ruta.

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

Preus
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

Lloguer bici

Habitació doble

Inclòs

1.559€

Suplement Individual 299€
Suplement sopars

130€

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

