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BTT/GRAVEL

RUTA CARRILET

GIRONA

La Ruta Carrilet serà una connexió amb la natura
des de l’inici fins al final, des de la muntanya al mar,
on podràs visitar les poblacions d’interior fins a
arribar a les de la Costa Brava. Podràs fer parada en

Preu

qualsevol d’elles amb visita i pernoctació a la ciutat

Des de 169€/persona (mínim 2 per-

de Girona.

sones) amb assegurança d’accidents
i assistència inclosa.

La Via Verda des d’Olot fins a Sant Feliu de Guíxols
ressegueix l’antic tren de via estreta que connectava

Punt de trobada

Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols.

Centre Biker Girona

Sortida
Olot

Arribada
Sant Feliu de Guíxols

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

T. 972 912 914

Agència nºB-55156681

BTT/GRAVEL

RUTA CARRILET GIRONA
DESCRIPCIÓ
DIA 1.

DIA 2.

Olot-Girona 59 km / 200 m

Girona - St. Feliu de Guíxols 41 km / 200 m

Olot ens mostrarà la zona volcànica més gran de la

La ruta transcorre per l’antic tren de via estreta que

península i tot seguit descendirem per l’antiga via

connectava Girona fins a Sant Feliu de Guíxols. La

de ferrocarril que unia la ciutat d’Olot i la ciutat de

sortida de Girona us portarà fins a les poblacions

Girona. Travessarem 12 poblacions, 3 comarques i els

que connecten amb la Costa Brava. Una ruta as-

espais naturals de la Vall del Ter amb l’illa del Ter a

sequible amb pocs pendents que us mostrarà un

Bescanó i Salt fins a la Devesa de Girona. L’itinerari

paisatge més planer i que descendeix fins a Sant

és apte per poder fer amb 1 etapa i poder gaudir

Feliu de Guíxols. L’arribada al mar us farà recupe-

dels llocs i poblacions que ens acompanyaran fins

rar forces, passejareu per una població pesquera i

a arribar a Girona. No tinguis pressa en acabar, gau-

podreu prendre un bany i recuperar forces després

deix del territori i tots els serveis que t’ofereix la via.

d’un bon àpat ben merescut!

Descansa a la ciutat immortal de Girona on podràs
visitar el Barri Vell i gaudir com tots els gironins dels

LLOCS D’INTERÈS

seus establiments gastronòmics que ofereix la ciu-

Olot, Les Preses, Vall d’en Bas, St. Feliu Pallerols, Les

tat.

Planes, Amer, Anglès, Bescanó, Salt, Girona, Quart,
Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Estació
Font Picant, Sta. Cristina d’Aro i St. Feliu de Guíxols.
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RUTA CARRILET GIRONA
DADES D’INTERÈS
ALLOTJAMENTS

SERVEIS OPCIONALS

• 1 noche d’hotel a Girona ciutat o apartament tu-

• Lloguer bicicleta de muntanya o e-bike.

rístic al Barri Vell de Girona. Segons disponibilitat

• Lloguer dispositiu GPS.

i temporada.

• Servei de reserves d’allotjament extra la nit prèvia

• Hotel: Esmorzar inclòs. Preu en habitació doble.
Consultar suplement ús individual.

i/o final de ruta.
• Trasllat d’equipatge al llarg del recorregut, nits extres.

SERVEIS INCLOSOS
• Tracks de la ruta per descarregar en format .gpx o
trk - 2 dies - Ruta autoguiada.
• Briefing a l’inici de la ruta.
• Informació de la zona i llocs d’ interès.
• 1 nit d’hotel a Girona ciutat o apartament turístic
al Barri Vell de Girona. Segons disponibilitat i temporada.
• Hotel: Esmorzar inclòs. Preu en habitació doble.
Consultar suplement ús individual.
• Trasllat a l’inici i al final de ruta. Trasllat de persones
i bicicletes a Olot el primer dia de ruta i recollida
de persones i bicicletes a Sant Feliu de Guíxols el
segon dia.
• Trasllat i recollida de l’equipatge a l’allotjament de
Girona des del Centre Biker Girona.

• Servei de reserves restaurants i activitats gastronòmiques al llarg de la ruta.
• Servei de guiatge amb guia especialitzat. Tarifes
de ½ dia o dia sencer.
• Servei de contractació d’activitats extres al llarg de
la ruta. Consultar opcions.
• Ruta turística a Girona amb degustació de cerveses de Girona.
• Accés AQVA Banys Romans
• Passeig en barca per la Costa Brava.
• Visita Celler DO Empordà.
• Visita poblacions de la Costa Brava amb guia.
• Visita i degustació a Sidreria MOOMA Palau-Sator.

