1d

picnic o àpat

activitats extres

PACK

CYCLING&PICNIC

RUTES A ESCOLLIR
• Girona Monumental

MTB, Urban

• Ruta de l’Aigua

MTB

• Vies Verdes Carrilet I / II

MTB, Urban

• Volta Les Guilleries

Road

• Ascens a Rocacorba

MTB, Road, E-bike

• Girona Medieval

MTB, Road

Sortida / Arribada

• La Clàssica-Medieval

Road

Centre Biker Girona

• La Històrica

Road

• L’Èpica

Road

EXPERIENCE IN GIRONA
Preu
Opció picnic 39,00€
Opció àpat 49,00€

Av. Lluís Pericot 1-3, 17003 Girona    T. 972 912 914
www.centrebikergirona.com    Agència nºB-55156681

PACK

CYCLING&PICNIC EXPERIENCE IN GIRONA
INCLOU

NO INCLOU

• Lloguer de bicicleta per 1 dia

• Assegurança obligatòria 5€/dia

• Explicació itinerari de la ruta escollida

• Assegurança assistència i accidents ARAG obligatòria per 1 dia

• Casc i àpat

OPCIÓ PICNIC
• Picnic complet: entrant, entrepà, fruita i beguda.

OPCIÓ ÀPAT
• Àpat a escollir
• Federal Cafè australian food in Girona
• Esmorzar complet a Rocacorba Foodtruck
• Ascens a la muntanya de Rocacorba (matins, caps de setmana i festius)
• Menú de dia Can Sidro, Osor. (Cuina tradicional a Les Guilleries, ruta Volta Les Guilleries)
• A triar entre altres restaurants de la zona

SERVEIS OPCIONALS
• Transport* de tornada al lloc de sortida
• Lloguer dispositiu GPS TWO NAV (preu 20,00€ persona/dia)
• Guia especialitzat* que et guiarà amb totes les explicacions al llarg del recorregut
*Consulta tarifes

PACK

CYCLING&PICNIC EXPERIENCE IN GIRONA
ACTIVITATS EXTRES
PACK CYCLING & RELAX EXPERIENCE
AQVABANYS ROMANS. 37,00€

• Disposes de 90 min. de relax que et transmet aquest balneari urbà concebut per buscar l’equilibri
• Circuit de bany termal per tres sales d’aigua amb diferents temperatures
• Bany de vapor/Hamman
• Sauna de sal
• Serveis de té a la sala de descans i possibilitat de complementar-ho amb un massatge
• Consultar tractaments complementaris (sota reserva prèvia)

PACK CYCLING & GASTRO EXPERIENCE

GIRONA FOOD TOURS. TAPAS & WINE BY NIGHT TOUR. 79,00€
Ruta de 3 hores aprox. pel centre de la ciutat on podràs degustar les especialitats gastronòmiques de la
nostra terra. Un tour històric al voltant de la Girona medieval, el call jueu, la catedral i altres símbols emblemàtics de la ciutat de Girona.
INCLOU:
• Ham Session on podràs rebre una lliçó sobre els diferents tipus de pernil i aprendre a tallar-lo
• Demostració i tast de pernil amb pa amb tomàquet i copa de cava
• Tast anxoves de l’Escala
• Degustació de 2 formatges tradicionals, oli d’oliva i confitura artesanal
• Acompanyament de vi DO Empordà
• Tast de típiques tapes en un restaurant del centre
• Visita i degustació a la gelateria Rocambolesc dels germans Roca

ALTRES EXPERIÈNCIES
DEGUSTACIÓ A RESTAURANTS DE LA ZONA

DEGUSTACIÓ DE VINS I PRODUCTES LOCALS

• Sopar a restaurant amb plats equilibrats i produc-

• Podràs triar per fer la visita/degustació als cellers

tes típics de la zona
• Varietat de restaurants amb menú exclusiu pel
pack cicilista
ACTIVITATS D’AVENTURA A GIRONA*
• Vies ferrades, descens de barrancs, trekking
aquàtic, viatges en globus, etc.
• Activitats d’aventura que podràs gaudir després de

directament i poder conèixer de primera mà la vinya i l’elaboració, o bé des de Girona ciutat a mans
d’especialistes dels sector, tot acompanyat d’una
degustació de productes de proximitat.
ACTIVITATS AMB KAIAK PEL RIU TER
• Iniciació, recorregut tram del riu, embassament de
Susqueda.

la ruta amb bicicleta

* Activitats segons temporada

