Camino del Norte en bici organitzat
Ruta organitzada del Camino del Norte en bici, un dels trajectes més exigents per
arribar a Santiago de Compostel·la com a pelegrí

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
20 DIES / 19 NITS
KILÒMETRES:
825 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
IRÚN - (ESPANYA) / SANTIAGO DE COMPOSTELA - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/01/2020 - 31/12/2020

Serveis

Inclosos

No inclosos

19 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb

Assegurança de cancel·lació.

esmorzar.

Si es reserva la Categoria C, no està inclòs el trasllat

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.

d'equipatge d'hotel a hotel. Consultar preus.

Assegurança de viatge.

Tots el que no estigui especificat en l'oferta.

Ruta acuradament elaborada i itinerari complet d'aquesta.
Si es reserva, bicicleta de 27 velocitats totalment equipada
amb alforges, casc i funda de gel.
Credencials de peregrinació.
Servei d'assistència telefònica.
Taxes turístiques.

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 IRÚN
Arribada individual a Irún. Aprofiti la seva estada per visitar l'ermita de Santa Elena, l'elegant església de Jonquera (declarada
Monument Històric Artístic Nacional), el Palau de Urdanibia i l'ermita de Sant Marcia des d'on podrà contemplar una bella
panoràmica de la badia de Txingudi.

DIA 2: IRÚN - ZARAUTZ / 47 KM APROX.
Vagi cap a la vessant sud de la muntanya Jaizkibel. Puja mentre contempla els antics torrasses de Erramuz i Santa Barbara,
fins arribar al cim. Després de gaudir de les extraordinàries vistes que l'envolten, descendeixi gradualment fins a Sant
Sebastià. Descansi i banyis a la platja de La Concha o provi algun pintxo. Continuï el seu recorregut fins arribar a Zarautz.
Aquesta vila es va originar al segle XIII i destaca pel palau dels Nyerros i l'església parroquial Santa Maria la Real.

DIA 3: ZARAUTZ - MARKINA / 46 KM APROX.
Deixi enrere el casc històric de Zarautz per ascendir gradualment a la vila costanera de Getaria. Segueix el seu recorregut
fins arribar a Deba. Aquesta població posseeix un important i nombrós patrimoni arqueològic com ho demostren els jaciments
de les coves d'Ekain, Urtiaga i Ermittia. Finalment arribarà a Markina que encara conserva entre els seus carrers i els seus
cantons l'aire medieval de l'antic nucli emmurallat.

DIA 4: MARKINA - BILBAO / 56 KM APROX.
Surti en direcció a Gernika, tristament famosa a causa de el bombardeig sofert durant la guerra civil i que va donar lloc al
cèlebre quadre de Picasso. No s'oblidi de visitar el seu Museu de la Pau! Continuï ccap a Bilbao. Visiti llocs tan emblemàtics
com el museu Guggenheim, la Catedral de Santiago de Bilbao i el Pont Zubizuri, entre d'altres. Tasteu infinitat de pintxos a
qualsevol barra d'algun dels seus molts bars.

DIA 5: BILBAO - CASTRO URDIALES / 47 KM APROX.
Vagi des de la catedral de Santiago cap a Portugalete. Aquest municipi és un clar exemple de ciutat medieval amb un
urbanisme de carrers ordenades i costeruts, muralles, església i una torre feudal. Travessi les poblacions d'Ortuella i
Trapagaran per arribar a Pobeña. Prengui un merescut descans mentre observa els seus afilats i escarpats penya-segats.
Finalment arribarà a l'antic poble pesquer de Castro Urdiales. Visiti l'Església de Santa Maria, el castell far, el seu pont
medieval i l'ermita de Santa Anna.

DIA 6: CASTRO URDIALES - NOJA / 41 KM APROX.
En el dia d'avui travessarà multitud de petits i encantadors pobles. A meitat del seu recorregut arribarà a el municipi de
Ladero. Aquest encara conserva un important nucli monumental. Visiti l'església de Santa Maria, les conegudes portes de
l'antiga muralla (Porta de la Blanca, Portell de Sant Marcial i la Porta de Bilbao), l'església gòtica de Santa Maria i les ermites
de Santa Caterina i del Esperit Sant. Continuï fins arribar al seu allotjament a Noja.

DIA 7: NOJA - SANTANDER / 31 KM APROX.
Vagi cap a Güemes on en la Badia de Santander, haurà de decidir si vol creuar amb vaixell o envoltar a peu la badia per terra
per arribar a Santander. Descobreixi tot l'atractiu de la capital de Cantàbria; la seva bellesa natural, la seva extraordinària
gastronomia, la qualitat humana dels santanderins i la seva vibrant vida cultural.

DIA 8: SANTANDER - SANTILLANA / 37 KM APROX.
Parteixi de Santander des de la plaça dedicada a bisbe Eguino i Trecu, situada als peus de la Catedral. Aviat arribarà a Santa
Creu de Bezana. Continuï i travessi el Parc Natural de les Dunes de Liencres que inclou un important pineda que s'estén cap a
la platja de Valdearenas. Segueixi en direcció a la costa per arribar a el municipi d'origen medieval de Santillana de la Mar.
Entre els edificis més coneguts cal destacar la seva famosa col·legiata romànica i els edificis situats a la plaça major, amb
torres gòtiques de segle XIV i de el XV.

DIA 9: SANTILLANA - COLAMBRES / 51 KM APROX.
Deixi enrere el nucli de Santillana per ascendir fins Arroyo. Si el dia és bo, podrà observar en un costat el mar i en l'altre, els
cims dels Pics d'Europa. Continuï cap a la població de Comillas on podrà visitar edificis tan curiosos com el Palau del Capritx,
traçat per Antoni Gaudí el 1883. Aneu cap al poble costaner de Sant Vicente de la Barquera per finalment arribar al seu
allotjament a colambres.

DIA 10: COLAMBRES - RIBADESELLA / 55 KM APROX.
Puja l'alt de la Jorcada per a més tard baixar fins arribar a Llanes. Travessi de paisatges verds per creuar el riu Bedoña,
passant per les viles de Naus i Villahormes per finalment arribar al seu allotjament. No es perdi l'oportunitat de visitar la Cova
prehistòrica de Tito Bustillo!

DIA 11: RIBASELLA - VILLAVICIOSA / 38 KM APROX.
Surti en direcció Sant Esteve de Leces. Continuï per un camí a la vora d'uns penya-segats fins al rierol dels Romeus i la platja
de la Espasa. Segueixi el seu recorregut enganxat a el riu Valdediós, pel parc de l'Albereda, arribant així a les primeres cases
de Amandi, dominades per la seva magnífica església romànica.

DIA 12: VILLAVICIOSA - AVILÉS / 55 KM APROX
En el dia d'avui travessarà el riu Espanya pel pont del Llantao. Puja fins al coll del Curbiello. on podrà observar una magnífica
panoràmica de la marina i la ciutat de Gijón. Passegi per l'antic i carismàtic barri de pescadors, visiti els increïbles jardins de

la Reina, el seu meravellós port esportiu o banyis a l'espectacular platja de Ponitente. Continuï el seu recorregut fins arribar a
la moderna ciutat d'Avilés.

DIA 13: AVILÉS - SOTO DE LUIÑA / 39 KM APROX.
Surti en direcció Ventaniella. Travessarà encantadores poblacions per finalment arribar a la vessant sud de el Pic Major.
Descendeix contemplant un paisatge de ensomni fins a arribar al seu establiment.

DIA 14: SOTO DE LUIÑA - LUARCA / 39 KM APROX.
El recorregut transcorre per la rasa costanera occidental. Aquest és tremendament visual i atractiu. Travessi les petites
muntanyes naturals anomenades "Les Ballotas". Continuï cap Cadavedo on podrà visitar l'església de Santa Maria. Visiti la
increïble torre medieval de Villademoros, la Piràmide Verda de Fonte Baixa o banyis el alguna de les seves platges.

DIA 15: LUARCA - RIBADEO / 50 KM APROX.
Descendeixi el riu Negre fins a la parròquia de Santa Eulàlia. Creuï el riu Navia per poc després arribar a Jarrio, on hi ha la
capella de l'antic hospital de pelegrins de Santa Anna. Segueixi en direcció cap a La Caridad. Des d'aquí baixarà per un
increïble paisatge costaner per arribar al seu allotjament a Ribadeo.

DIA 16: RIBADEO - ABADÍN / 52 KM APROX.
L'itinerari d'avui segueix l'anomenat Camí Vell de Lorenzana. Vagi cap a Obe que encara conserva intacte un tram del Camí
de Santiago original. Pugi cap a la muntanya Santa Creu on podrà visitar l'ermita de Santa Creu. Travessi la població Gontán
per finalment arribar al seu destí.

DIA 17: ABADÍN - BAAMONDE / 39 KM APROX.
Des Abadín a Vilalba se succeeixen petites localitats, com Santa Maria de Abadín, que presenta una interessant església
romànica, o com Goiriz, on es pot observar una capella dedicada a Sant Roc i una preciosa església parroquial. Creuï
nombroses petites poblacions a través d'un terreny pla i verd fins a arribar al seu establiment.

DIA 18: BAAMONDE - ARZÚA / 63 KM APROX.
Surti de Baamonde cap al pont gòtic de Sant Alberte. Després li esperarà un preciós recorregut esquitxat una sèrie de petites
localitats com Cotó, Ceboleira i Miraz. A continuació, arribarà a Sobrado dos Monxes, situada a peu de la cèlebre llacuna
creada pels monjos. Finalment arribarà a Arzúa, on destaquem l'antic Convent de la Magdalena i l'església parroquial de Sant
Jaume.

DIA 19: ARZÚA - SANTIAGO / 39 KM APROX.
Avui sortirà des Arzúa amb destinació a Santiago de Compostel·la. Ja a Santiago, se li ofereix una infinitat de llocs per visitar.
Visiti la seva extraordinària catedral i la Plaça del Obradoiro. Tampoc es perdi l'oportunitat de passejar pel Casc Antic,
degustar l'oferta culinària i visitar altres edificis emblemàtics com l'Hostal dels Reis Catòlics, el Monestir de Sant Martín
Pinario o el Pazo de Raxoi.

DIA 20: RETORN O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Després d'un bon esmorzar, és hora de tornar a la seva llar.

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 extra, trasllats, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups de més de 20 persones.
Llegir més
PREU PER PERSONA

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA
C

Habitació doble o compartida (segons la categoria seleccionada) 1.955 €

1.505 €

540

Sup. Hab. Individual

572 €

317 €

-

Mitja pensió

467 €

317 €

-

Lloguer bicicleta

Informació addicional
OPCIONALS:
Si es reserva la Categoria A, possibilitat d'allotjar-se l'última nit al allotjament Santiago Parador Reis Catòlics. Preu per
persona en habitació doble: 100 €.
Si es reserva la Categoria C, possibilitat de reservar l'última nit en un hotel. Preu per persona en habitació doble: 23 €.
ALLOTJAMENT:
Cat. A: Hotels i típiques cases amb encant / Hab. Doble amb bany privat.
Cat. B: Hostals i pensions / Hab. Doble amb bany privat.
Cat. C: Albergs privats / Habitacions i banys compartits.

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

