Ruta per Irlanda en bici
Recorre amb la teva bici una de les costes més espectaculars del món: la del comtat
de Donegal, al nord d'Irlanda

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
9 DIES / 8 NITS
KILÒMETRES:
197 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
DONEGAL - (IRLANDA) / DONEGAL - (IRLANDA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
03/04/2022 - 26/09/2022

Serveis

Inclosos
7 nits d'allotjament a Bed & Breakfast.

No inclosos
Taxes turístiques

Lloguer de bicicleta híbrida de qualitat amb 24 velocitats (amb suplement disponible e-bike). Assegurança de la bicicleta
Trasllat diari d'equipatge.

Tot allò que no figuri en

Documentació detallada del viatge i mapes.

l'oferta

Suport telefònic en cas d'emergència
Gps tracks, a petició.

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 DONEGAL
Arribada i trasllat al seu allotjament. Aquí trobareu la seva bicicleta, juntament amb la informació i els mapes de la ruta.
Podeu explorar la ciutat, antiga seu del Clan O'Donell, o optar per realitzar una curta ruta amb la bicicleta on podrà
familiaritzar-se amb el seu nou entorn. Passada la tarda en aquesta històrica ciutat gaudint dels seus nombrosos pubs i
restaurants.

DIA 2: AL VOLTANT DE LOUGH ESKE (26 KM APROX.)
El tour avui el portarà pel tranquil llac Eske, situat als peus de les muntanyes Bluestacks. A la tarda retornarà a la ciutat de
Donegal. Es recomana fer una visita al castell del segle XV des del qual el cap O'Donell governava gran part d'Irlanda. Una
altra alternativa és prendre el Donegal Bay Waterbus per veure les colònies de foques.

DIA 3: DONEGAL - KILLYBEGS (38-53 KM APROX.)
Avui vostè passejarà al llarg de la part oest de la badia de Donegal, zona d'estretes penínsules i caps. Arribi al St. John 's
Point, on l'oceà Atlàntic es troba tant a la seva esquerra com a la dreta. Seguiu amb el seu itinerari a través d'una xarxa de
tranquils camins fins al poble pesquer de Killybegs, que compta amb un important port on desembarca gran part de la
captura pesquera d'Irlanda.

DIA 4: KILLYBEGS - CARRICK (21 -35 KM APROX.)
A l'oest de Killybegs el paisatge es torna cada vegada més dramàtic. Platges de sorra daurada, penya-segats altíssims i
badies protegides li esperen. Passarà per Kilcar, centre de producció del tradicional tweed, abans d'arribar al seu destí:
Carrick. Des d'aquesta població un curt passeig en bicicleta el portarà fins als impressionants penya-segats de Slieve League,
un dels majors tresors d'Irlanda. Tindrà la possibilitat de veure aquesta meravella amb un viatge opcional en vaixell des de la
propera Pier Teelin.

DIA 5: CARRICK - GLENCOLMCILLE - CARRICK (25 -33 KM APROX.)
L'etapa d'avui el portarà a través de 5.000 anys d'història d'Irlanda. El títol del llibre sobre la Vall de Glencolmcille "5.000
Years In Stone" ho diu tot. Es trobarà amb tombes de l'Edat de Pedra, dòlmens de l'Edat de Bronze i antigues inscripcions
cristianes, totes elles dominades des d'una talaia de l'Era Napoleònica. Un dia d'immersió històrica, que acaba amb la tornada
a Carrick a la nit.

DIA 6: CARRICK - ARDARA (22 KM APROX.)
Des de Carrick continuï amb la ruta cap al nord a través dels pantans salvatges. Pujarà a poc a poc i arribarà a l'inici de la
bella vall de Glengesh. El passeig per aquesta vall serà per recordar. Triï entre parar-se a admirar les impressionants vistes o
gaudir de l'emoció del descens. Al fons de la vall trobarà el seu destí, la històrica ciutat de Ardara, que compta amb una gran
varietat de pubs, molts dels quals tenen sessions regulars de música tradicional.

DIA 7: ARDARA (0-35 KM APROX.)
Les possibilitats avui són infinites. Podrà realitzar un passeig de 8 km amb la bicicleta pel bonic Loughros Point. Si opta per
Maghera, passejarà per platges de sorra, coves i cascades. Una altra opció és el Cap Dawros, on podrà veure el dolmen
Kilclooney i molt a prop la mística fortalesa Doon Lough Crannog, construïda en un llac. L'elecció depèn de vostè. A la nit
tornarà a Ardara per gaudir d'una sessió de música tradicional i celebrar la seva última nit del tour amb bicicleta.

DIA 8: ARDARA - DONEGAL – (30KM APROX.)
L'últim dia tornarà al punt de partida, Donegal, creuant pantans salvatges i acabant el recorregut en aquesta històrica ciutat.
Si li agradaria passar una nit més a Donegal, ens encarreguem de tot. En cas contrari, ens despediríem de vostè, desitjant
que es porti preuats records del seu tour amb bicicleta irlandès.

DIA 9: DONEGAL
Esmorzar i temps lliure per conèixer la 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
Preus per persona
Habitació doble

855 €

Suplement individual

220 €

Suplement temporada alta (del 01 de juny al 31 d'agost) 80 €
Lloguer bicicleta

127 €

Lloguer bicicleta elèctrica

217 €

Informació addicional
Possibilitat d'escurçar la ruta a 7, 6, 5 o 4 nits. Consulta l'itinerari i els preus.
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