59 km

DIF. FÍSICA
mitjana-baixa

DIF. TÈCNICA
baixa

200 m

5h

660 m

75 m

MTB/GRAVEL

RUTA CARRILET I

OLOT-GIRONA

Olot ens mostrarà la zona volcànica més gran de
la península i tot seguit descendirem per l’antiga
via de ferrocarril que unia la ciutat d’Olot i la ciutat
de Girona. Travessarem 12 poblacions, 3 comarques

Preu

i els espais naturals de la Vall del Ter i deveses de

27,50€/persona + 5€ assegurança ac-

Salt i Girona.

cidents i assistència obligatòria.
L’itinerari és apte per poder fer amb 1 etapa i po-

Sortida

der gaudir dels llocs i poblacions que ens acom-

Olot, Inici Via Verda.

panyaran fins a arribar a Girona. No tinguis pressa
en acabar, gaudeix del territori i tots els serveis que

Arribada

t’ofereix la via.

Centre Biker Girona.

Allotjaments recomanats
Hotels a Olot i Girona. Consultar categories i ubicació.

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

T. 972 912 914

Agència nºB-55156681

MTB/GRAVEL

RUTA CARRILET I OLOT-GIRONA
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 spa,

• Informació de la zona i llocs d’interès

tractaments fisioteràpia, activitats pel riu Ter, acti-

• Bicicleta de lloguer

vitats d’aventura, vols en globus, visita Castell Gala

• Casc i kit reparació punxades (MTB)

Dalí de Púbol, visita Costa Brava-Girona.

• Suplement bici gravel (consultar suplement)

* Consultar tarifa i disponibilitat.

SERVEI NO INCLÒS

AVANTATGES

• Trasllat persones i bicis fins a Olot.

• Descompte 10% soci-client Centre Biker

* Consultar tarifa vehicle màx. 4-8 persones.

• Descompte 10% per família nombrosa
• Descompte 10% per grups de + 6 persones

SERVEIS OPCIONALS

LLOCS D’INTERÈS

• Lloguer dispositiu GPS (20€)

Km. 01 Olot-Desviació La Garrotxa (opcional)

• Lloguer bicicleta elèctrica de muntanya (+15€)

Km. 04 Les Preses

• Reserva àpat en ruta

Km. 08 Vall d’en Bas

• Trasllat d’equipatge entre allotjaments i fi de ruta

Km. 18 Sant Feliu Pallerols

• Servei de guiatge (tarifes de ½ dia o dia sencer)

Km. 23 Les Planes

• Contractació activitats extres al llarg de la ruta

Km. 31 Amer

• Servei de reserves d’allotjament al llarg de la ruta

Km. 39 Anglès

• Servei de reserva de restaurants

Km. 49 Bescanó

• Servei de reserva d’activitats gastronòmiques

Km. 49 Salt

• Atenció personalitzada al llarg del recorregut

Km. 55 Girona

• Lloguer de cadireta per nens màx. 20kg (15€)

