La ruta d'Eslovènia en bici en parella
Una ruta per Eslovènia en bici per fer en parella, al vostre aire, i gaudir dels
allotjaments i spas que us hem reservat.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
240 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS D'USUARI (BICILAND):
EN PARELLA
TIPUS DE BICICLETA:
ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
PTUJ - (ESLOVÈNIA) / MORAVSKE TOPLICE - (ESLOVÈNIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
09/04/2022 - 22/10/2022

Serveis

Inclosos

No inclosos

6 nits en habitacions de categoria escollida amb bany privat.

Taxes turístiques

Esmorzar inclòs

Assegurança de bicicleta

Mitja pensió amb suplement

Tot allò que no es aparegui reflectit a la promoció

Entrada als Spas Termals: Radenci, Lendava i Terme 3000.
Transport de l’equipatge d’hotel a hotel.
Servei d’atenció telefònica (també els caps de setmana)
Bossa de manillar amb llibre de ruta, mapes i material
d’informació per habitació

Biciland. El mon en bici.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerari
DIA 1: PTUJ
Arribada individual Ptuj.

DIA 2: PTUJ – MARIBOR – PTUJ (55 KM APROX.)
Pedaleja fins a la ciutat banyada pel sol de Maribor al llarg de la ben transitada ruta ciclista Drau.

DIA 3: PTUJ - RADENCI (42 KM APROX.)
Durant un passeig amb bicicleta ple d'esdeveniments per les vinyes de l'Slovenske Gorice, experimenteu totes les delícies
d'aquesta regió: una copa de vi afruitat en una petita taverna, el gust d'oli de llavor de carabassa acabat de sortir del molí,
refrescar-vos al llac i/o relax a les termes de Radenci.

DIA 4: RADENCI - BAD RADKERSBURG - RADENCI (42 KM APROX.)
Què tal un viatge curt a Àustria? Al llarg del riu Mur es parteix de Radenci i passeja amb bicicleta per la Reserva Natural de
Goricko, visita la interessant ciutat de Bad Radkersburg (Àustria) i tornada a Radenci.

DIA 5: RADENCI - MORAVSKE TOPLICE (40 KM APROX.)
Pedaleja fins al "Graner d'Eslovènia", la fèrtil regió de Prekmurje, Moravské Toplice. El destí final d'avui és un dels Balnearis
Termals més exuberants i moderns d'Eslovènia. Gaudiu de les seves aigües!

DIA 6: RUTA FINS A HONGRIA (53 KM APROX.)
La visita d'avui al país veí Hongria és una bella i fascinant ruta. Pots visitar una terrisseria i aconseguir souvenirs mentre
admires l'art de la ceràmica. De tornada a Eslovènia, relaxeu-vos al llac Bukovnica.

DIA 7: MORAVSKE TOPLICE
Sortida individual o extensió. Gaudeix d'aquesta ciutat!
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Preus
PREUS 2022
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
Ruta en bicicleta
Habitació

Lloguer de Bicicleta

Habitació individual Mitja Pensió

doble
Temporada única

589 €

689 €

66 €

88 €

Informació addicional
La zona és majoritàriament plana amb algunes arracades. Passarà per camins rurals tranquils amb poc o gens de trànsit.
ALLOTJAMENT:
2 nits a cada en els hotels Thermal Spa de Radenci 4*, Ptuj 4* i Moravske Toplice 4*
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