Camino de Santiago en bici des de Lleó organitzat
El Camino de Santiago en bici des de León organitzat és un dels camins més
famosos per peregrinar fins a Santiago en tan sols 8 dies

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
320 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
LEÓN - (ESPANYA) / SANTIAGO DE COMPOSTELA - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
INDEFINIDA

Serveis

Inclosos

No inclosos

6 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb

Assegurança de cancel·lació.

esmorzar.

Tots el que no estigui especificat en l'oferta.

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.
Assegurança de viatge.
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 LLEÓ
Aprofiti la seva estada a Lleó per visitar llocs tan emblemàtics com la Catedral de Lleó, el Barri Humit (zona de tapes), la
Plaça Major, la Col·legiata de Sant Isidor o el Museu d'Art Contemporani de Castella i Lleó.

DIA 2: LLEÓ - RABANAL DEL CAMINO / 69 KM APROX.
Començarà el Camí Francès des de Lleó, amb una etapa amb bicicleta fins Rabanal del Camino. Creuarà els municipis de
Villadangos del Páramo i Astorga. En el primer poble podrà visitar l'Església de Santiago Apòstol (de finals del S.XVII i principis
del XVIII), i en Astorga descobreixi la seva Catedral, el seu Palau Episcopal o passegi pel casc antic i contempli el seu llegat
romà. A més a més, podrà degustar la gastronomia tradicional de la zona, especialment el "Cocido Maragato".

DIA 3: RABANAL DEL CAMINO- VILLAFRANCA DEL BIERZO / 56 KM APROX.
Avui anirà des Rabanal del Camino fins Villafranca del Bierzo. En aquest trajecte, passarà pel poble de Molinaseca, punt de
referència en el Camí i on podrà visitar el Santuari de La nostra Senyora de les Angoixes, l'Església de Sant Nicolau de Bari, el
Pont dels Pelegrins o el Creuer de Sant Crist. Un cop hagi arribat a Villafranca, visiti l'Església de Santiago, La Anunciada, Sant
Nicolau, la Col·legiata, el Castell, l'Albereda i la plaça Major.

DIA 4: VILLAFRANCA DEL BIERZO - TRIACASTELA / 56 KM APROX.
Des Villafranca del Bierzo partirà cap a Triacastela, passant per O Cebreiro. En aquest últim trobarà l'extraordinària església
d'estil preromànic de Santa Maria La Real del Cebreiro, així com el seu Museu Etnogràfic. En Triacastela, no us oblideu de
visitar la seva Església que data del S.XI.

DIA 5: TRIACASTELA - PALES DE REI / 70 KM APROX.
L'etapa d'avui el portarà fins Palas de Rei. De camí a Pal·las, podrà veure els pobles de Sarria i Portomarín. Sarria és el punt
escollit per molts pelegrins per començar el Camí, i compta amb llocs tan interessants a visitar com l'Església Parroquial de
Santa Mariña, l'Església del Salvador i el Convent de la Magdalena. En Portomarín trobarà la capella de la Mare de Déu de les
Neus, l'església-fortalesa de Sant Nicolau, l'església de Sant Pere i els pazos de el Comte dóna Maza i dues Pimentales.
Finalment arribarà a Palas de Rei on destaquem la seva església de Sant Tirso, el castell de Pambre i el Pazo d'Ulloa.

DIA 6: PALES DE REI - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA / 69 KM APROX.
Sortirà des Palas de Rei amb destinació a Santiago de Compostel·la. Pel camí passarà per Arzúa, on destaquem l'antic
Convent de la Magdalena i l'església parroquial de Sant Jaume. Ja a Santiago, visiteu la seva extraordinària catedral i la Plaça
de l'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 7: RETORN A CASA
Després d'esmorzar, tornada a casa o possibilitat d'extensió.

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
PREUS PER PERSONA

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C

Habitació doble o compartida (segons la categoria seleccionada) 495 €

390 €

240 €

Supl. Habitació individual

144 €

100 €

-

Mitja pensió

133 €

100 €

-

Lloguer bicicleta

206 €

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

