Ruta per Suècia en bici
Vine a conèixer Suècia i gaudeix de la història d'un país mil·lenari, ple d'emoció

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
255 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
ESTOCOLM - (SUÈCIA) / ESTOCOLM - (SUÈCIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
28/05/2023 - 03/09/2023
SORTIDES TOTS ELS DIUMENGES DEL 28 DE MAIG AL 3 DE SETEMBRE DEL 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

Allotjament de 6 nits en categoria escollida amb esmorzar inclòs.

Taxes turístiques

Transport diari d'equipatge 1 peça per persona.

Qualsevol servei no especificat en l'oferta.

Ferris dels dies 2 i 6.
Road book, mapes i descripcions de rutes.
Informació turística.
Servei d'atenció telefònica.
Tracks GPS.

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: ARRIBADA INDIVIDUAL A ESTOCOLM
Durant el dia tindrà l'oportunitat de passejar per la capital de Suècia i explorar alguns dels molts llocs d'interès. A la nit, hi
haurà la reunió de benvinguda i el lliurament de bicicletes.

DIA 2: ESTOCOLMO - SÖDERTÄLJE /60 KM APROX.
El teu primer dia seguiràs l'antiga ruta comercial víking a través del tercer llac més gran de Suècia, el "Mälaren". De camí a
Södertälje, a l'illa de Lovön, es troba el Palau Drottningholm, que forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. També val
la pena visitar un palau xinès del segle XV. Continua en ferri cap a Södertälje, on et sorprendran els típics paisatges suecs
amb camps i boscos.

DIA 3: SÖDERTÄLJE - MARIEFRED / 45 KM APROX.
L'etapa d'avui el portarà a visitar dos dels principals pilars per entendre la història de Suècia, Mariefred i el Palau Gripshol.
Mariefred també és conegut per ser el lloc on va residir l'escriptor Kurt Tucholsky durant la seva etapa d'exili fins als seus
últims dies.

DIA 4: MARIEFRED – JÄRNA / 60 KM APROX.
El recorregut d'avui et portarà a una reserva natural remota i intacta, mitjançant el sorprenent paisatge de Sörmland, lloc de
naixement d'innombrables rius i llacs. Aquí gaudiràs d'unes impressionants vistes i un descens inoblidable. Arribaràs a la
petita ciutat de Järna, destacada pels seus jardins bio-dinàmics i la seva arquitectura.

DIA 5: JÄRNA - TROSA / 35 KM APROX.
El destí final de l'etapa d'avui és la idíl·lica ciutat de Trosa, situada al Mar Bàltic i escenari de moltes de les populars
pel·lícules d'Inga Lindström. Et recomanem que provis alguns dels seus increïbles mariscs com el cranc, el salmó o el peix
fumat!

DIA 6: TROSA - ESTOCOLMO / 55 KM APROX.
Després d'un petit tram en bicicleta, agafi un ferri fins a tornar a una de les moltes illes d'Estocolm. Recomanem agafar el
tren de rodalies al centre d'Estocolm i recórrer els encantadors senders en bicicleta al llarg de l'illa de Södermalm, situada al
sud d'Estocolm. A la nit tindrà l'oportunitat de gaudir de la gran varietat de restaurants de la illa.

DIA 7: SORTIDA INDIVIDUAL O NITS EXTRA.
Pot perllongar la seva estada i gaudir de la ciutat d'Estocolm. Consulti als nostres especialistes.
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Preus
PREUS 2023
Temporada 1: del 28 al 03 de juny i el 03 de setembre del 2023
Temporada 2: del 04 de juny al 17 de juny i del 20 d'agost al 02 de setembre del 2023
Temporada 3: del 18 de juny al 19 d'agost del 2023
Les taxes turístiques no estan incloses al preu. Assegurança de viatge anul·lació OPCIONAL.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREUS PER PERSONA
CATEGORIA

CAT. A CAT. B

Temporada 1 hab. doble 999 €

908 €

Temporada 2 hab. doble 1.045 € 954 €
Temporada 3 hab. doble 1.090 € 999 €
Supl. hab. individual

382 €

Lloguer bicicleta

120 €

337 €

Lloguer bicicleta elèctrica 212 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Cat B: Hotels de 2* i 3 * (a Mariefred amb bany compartit)
Cat A: Hotels de 3 * i 4 *
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