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TRACKS ESCAPADA

COSTA BRAVA
Preu

Des de 130€ (Persona/hab. doble)

Sortida

Costa Brava. Una ruta d’anar i tornar en dos dies
per a poder pedalar a Els Gavarres, conèixer part de
la Costa Brava i part dels racons amb encant de la
província de Girona.
Aquest itinerari et farà pedalar, et farà gaudir, però

Centre Biker Girona

sobretot podràs desconnectar durant dos dies.

Arribada

La gastronomia de la zona i els seus allotjaments

Centre Biker Girona

faran que puguis degustar i descansar com et me-

Allotjaments

Hotel a Llafranc o Calella de Palafrugell. Consultar disponibilitat i temporada.

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

Des de l’interior fins a la costa, des de Girona a la

reixes.
T’apuntes?

T. 972 912 914

Agència nºB-55156681

BTT

TRACKS ESCAPADA COSTA BRAVA
ETAPA 1.

ETAPA 2.

71,50 km > 2277 m + desnivell

66 km > 1818 m + desnivell

Les Gavarres ens acompanyaran en tot el camí fins

Comença el segon dia de ruta vorejant la Costa Bra-

a arribar a la Costa Brava. Des de la sortida de Gi-

va, on podrem veure platges i cales com la de Castell

rona, ens farem a la idea dels paisatges que ens

i S’Alguer, llocs amb tota l’essència de la Costa Brava,

trobarem al llarg del camí, des de miradors de luxe

fins a arribar a la població pesquera de Palamós. És

com El Balcó de les Bruixes on albirarem part de la

hora de tornar cap a Girona amb les piles carregades

província de Girona, l’Empordà i la Costa Brava. Tra-

i recórrer de nou el Massís de les Gavarres. Una ruta

vessarem el riu Daró fins a arribar a Sant Cebrià de

perpendicular a la del dia anterior, amb paisatges i

Lladó. Ens acostarem a Els Metges per a continuar

aventures diferents. El Puig d’Arques ens indica el

la marxa fins a arribar a la capital del Baix Empor-

punt més alt de tot l’itinerari. Passarem prop de San-

dà, La Bisbal de l’Empordà. El tram continua per a

ta Pellaia i prendrem l’aproximació a Girona amb la

poder acostar-nos a la nostra destinació, amb el pas

pujada al Santuari dels Àngels, punt per a descansar

per l’església romànica de Santa Coloma de Fitor i, a

i apreciar les vistes que ens esperen i observar tot el

partir d’aquest punt, començarà el nostre descens

recorregut realitzat el dia d’avui. És hora de descen-

fins a arribar a Palafrugell, on ascendirem al Far de

dir i arribar de nou a la ciutat immortal de Girona.

Sant Sebastià amb unes vistes espectaculars de la
Costa Brava. Al llarg de la baixada fins a arribar a Calella de Palafrugell, ens adonarem que tots els quilòmetres acumulats han valgut la pena amb l’arribada
a una de les poblacions marítimes amb més encant
del Mediterrani.

SERVEIS INCLOSOS

SERVEIS OPCIONALS

• 1 nit d’allotjament amb esmorzar (en Hab. Doble)

• Menjars en ruta

• 2 dies de ruta autoguiada

• Sopar en allotjament

• Transport de maletes entre etapes

• Activitats extres

• Assegurança d’accidents i assistència

• Lloguer de bicicleta BTT o E-bike
• Lloguer de dispositiu GPS

