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MTB/GRAVEL

RUTA CARRILET II
GIRONA - S. FELIU DE GUÍXOLS

La ruta transcorre per l’antic tren de via estreta que
connectava Girona fins a Sant Feliu de Guíxols. La
sortida de Girona us portarà fins a les poblacions
que connecten amb la Costa Brava. Una ruta asse-

Preu

quible amb pocs pendents que us mostrarà un pai-

27,50€/persona + 5€ assegurança ac-

satge més planer i que descendeix fins a Sant Feliu

cidents i assistència obligatòria.

de Guíxols.

Sortida

L’arribada al mar us farà recuperar forces, passeja-

Centre Biker Girona

reu per una població pesquera. A mig camí es pot
desviar fins a la població de Caldes de Malavella,

Arribada
Sant Feliu de Guíxols - Fi Via Verda

població d’aigües termals que dona nom a la nostra
Ruta Termal.

Allotjaments recomanats
Hotels a Girona i Sant Feliu de Guíxols.
Consultar categories i ubicació.

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

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681

MTB/GRAVEL

RUTA CARRILET II GIRONA-SANT FELIU DE GUÍXOLS
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 de Sant Feliu de Guíxols a

• Descompte 10% soci-client Centre Biker

Girona.

• Descompte 10% per família nombrosa

* Consultar tarifa vehicle màx. 4-8 persones.

• Descompte 10% per grups de + 6 persones

SERVEIS OPCIONALS

LLOCS D’INTERÈS

• Lloguer dispositiu GPS (20€)

Km. 05 Quart

• Lloguer bicicleta elèctrica de muntanya (+15€)

Km. 08 Llambilles

• Reserva àpat en ruta

Km. 12 Cassà de la Selva

• Trasllat d’equipatge entre allotjaments i fi de ruta

Km. 17 Inici Ruta Termal fins a Caldes de Malavella

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

Km. 22 Llagostera

• Contractació activitats extres al llarg de la ruta

Km. 30 Estació Font Picant

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

Km. 33 Santa Cristina d’Aro

• Servei de reserva de restaurants

Km. 40 Sant Feliu de Guíxols

• Servei de reserva d’activitats gastronòmiques
• Atenció personalitzada al llarg del recorregut
• Lloguer de cadireta per nens màx. 20kg (15€)

