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ROAD

TRACKS ESCAPADA

GIRONA

de la província de Girona. Des de Girona ciutat fins
a Tossa de Mar. En aquest itinerari t’acompanyarà
uns dels espais d’interès natural amb més rellevàn-

Preu

Des de 130€ (Persona/hab. doble)

Sortida

cia de la província de Girona. Un dia de mar i muntanya, amb la mar de fons per a refrescar-nos. En
la segona etapa, el massís de les Guilleries, amb les

Centre Biker Girona

seves fonts d’aigua natural i les aigües del pantà de
Susqueda, que faran d’aquesta jornada un itinerari

Arribada

refrescant. Un teló de fons verd dels seus boscos i

Centre Biker Girona

blau de les aigües naturals que brollen a la comarca

Allotjaments

Hotel o apartament a Girona. Consultar disponibilitat i temporada.

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

En dos dies podràs visitar la Costa Brava i l’interior

de La Selva.

T. 972 912 914

Agència nºB-55156681

ROAD

TRACKS ESCAPADA GIRONA
ETAPA 1.

ETAPA 2.

126 km > 1442 m + desnivell

114 km > 1687m + desnivell

La ruta s’inicia a Girona amb direcció a les Gavarres,

Descobrirem el massís de les Guilleries pujant fins a

un espai d’interès natural molt prop de la Costa

la població de Sant Hilari Sacalm i descendint fins a

Brava. Visitaràs poblacions marítimes per carretera

Osor. Un itinerari a través de la naturalesa, amb fonts

amb una de les millors vistes del tour fins a arribar

naturals de la qual brolla l’aigua de les muntanyes

a la població costanera de Tossa de Mar. Finalitzaràs

de la Serralada Prelitoral més salvatge i amb unes

l’itinerari amb la sensació d’haver gaudit de parat-

espectaculars vistes panoràmiques al pantà de Sus-

ges únics entre mar i muntanya.

queda. Avui toca pedalar per la Selva més humida
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 road
• Lloguer de dispositiu GPS
• Altres rutas des de Girona
• Habitació individual

