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MTB

GIRONA
MONUMENTAL

Ruta amb bicicleta per conèixer la Girona Monu-

Preu

paratges naturals de la Vall de Sant Daniel. Gaudiu

39€/persona + 5€ assegurança

de la ciutat i de l’entorn natural que l’envolta, amb

accidents i assistència obligatòria.

la parada perfecta on poder gaudir del pícnic que

de pedal. Començareu visitant la Girona més monumental, i tot seguit, passejareu amb la bicicleta pels

servim.

Sortida/ Arribada
Centre Biker Girona

Moments únics en família o amb amics, itinerari
pensat per veure el més important de la ciutat. No

Allotjaments recomanats
Hotels Girona ciutat o apartaments.

Av. Lluís Pericot 1-3, 17003 Girona
www.centrebikergirona.com

mental. La millor entrada i sortida de la ciutat a cop

T. 972 912 914

Reg. nºB-55156681

tinguis pressa per acabar i observa tots el racons de
la ciutat.

MTB

RUTA GIRONA MONUMENTAL
DESCRIPCIÓ
ACTIVITATS EXTRES

SERVEIS INCLOSOS

Ruta gastronòmica per la ciutat, degustacions pro-

• Track de la ruta per descarregar (.gpx o .trk)

ductes locals, visita celler vins D.O Empordà, visita

• Briefing a l’inici de la ruta

turística amb tast de cervesa de Girona, activitat

• Informació de la zona i llocs d’interès

Spa, tractaments fisioteràpia, activitats pel riu Ter,

• Bicicleta de lloguer

activitats d’aventura, vols en globus, visita Castell

• Casc i kit reparació punxades (MTB/Road)

Gala Dalí de Púbol, visita Costa Brava Girona.

• Pícnic: entrant, entrepà, fruita i beguda.

* Consultar tarifa i disponibilitat.

SERVEIS OPCIONALS

AVANTATGES

• Lloguer dispositiu GPS (20€)

• Descompte 10% soci-client Centre Biker

• Lloguer bicicleta elèctrica de muntanya (+15€)

• Descompte 10% per família nombrosa

• Àpat restaurant amb suplement

• Descompte 10% per grups de + 6 persones

• Trasllat inici o final de ruta
• Trasllat d’equipatge entre allotjaments i fi de ruta
• Servei de guiatge amb guia especialitzat
• Tarifes de ½ dia o dia sencer
• Contractació activitats extres al llarg de la ruta
• Servei de reserves d’allotjament al llarg de la ruta
• Servei de reserva de restaurants
• Servei de reserva d’activitats gastronòmiques
• Atenció personalitzada al llarg del recorregut
• Lloguer de cadireta per nens màx. 20kg (15€)

LLOCS D’INTERÈS
Km. 01 Barri Vell Girona
Km. 02 Catedral
Km. 03 Vall de Sant Daniel
Km. 07 Sant Pere de Galligants
Km. 09 Parc de la Devesa
Km. 10 Illa del Ter
Km. 13 Aiguamolls de Sta. Eugènia - Vies Verdes
Km. 15 Parc Central

