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RUTA VI D.O.

Ruta D.O. Empordà Slow és una escapada perfecta

EMPORDÀ SLOW

per a descobrir el patrimoni cultural, gastronòmic i
el paisatge de la zona vinícola de l’Alt Empordà. Una
àrea de fàcil recorregut que et permet desplaçar-te

Preu

amb bicicleta per les poblacions on els bons vins i

Des de 195 €/persona + 10,00 € asse-

els productes de proximitat et faran desconnectar

gurança accidents i assistència obli-

al llarg de 2 dies.

gatòria.
Ruta D.O. Empordà és una ruta de fàcil recorregut

Punt de trobada

per a combinar la bicicleta i la visita a la zona vinícola

Centre Biker Girona

de l’Alt Empordà. Dos dies de ruta amb 2 opcions de
dificultat, SLOW o HIGH. Les 2 opcions segueixen els

Sortida

principals pobles vinícoles de la zona, amb visites i

Empuriabrava

degustacions al pas dels cellers seleccionats per a

Arribada

fer el tast. Combina esport i plaer!

Empuriabrava

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

T. 972 912 914

Agència nºB-55156681
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RUTA VI D.O. EMPORDÀ SLOW
DESCRIPCIÓ
ITINERARI

ALLOTJAMENTS

Dia 1. 40,50 km i 271 m desnivell. Visita els Aigua-

• 1 nit d’hotel a Capmany o rodalies. Segons dispo-

molls de l’Empordà, el segon aiguamoll més gran
de Catalunya. Descobreix les seves poblacions amb
un interès patrimonial i cultural que t’acompanyaran

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

al llarg del recorregut.

Dia 2. 52,50 km i 432 m desnivell. Gaudeix de la
zona vinícola més antiga del Mediterrani. Un recorregut per la terra de Dalí i Josep Pla, per a descobrir
el dia a dia de les persones que elaboren el vi D.O.
Empordà. Una experiència excepcional a l’entorn del
vi, la cultura i la gastronomia, amb grans exponents
com els germans Roca.

LLOCS D’INTERÈS
Empuriabrava, Aiguamolls de l’Empordà, Castelló
d’Empúries, Vilanova de la Muga, Peralada, Vilarnadal, Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes,
Espolla, Rabós, Garriguella, Vilajuïga, Pau, PalauSaverdera, Aiguamolls de l’Empordà i Empuriabrava.

SERVEIS INCLOSOS

SERVEIS OPCIONALS

• Tracks de la ruta per descarregar en format .gpx o

• Lloguer bicicleta de muntanya o e-bike.

trk - 2 dies - Ruta autoguiada.

• Lloguer dispositiu GPS.

• Briefing a l’inici de la ruta.

• Trasllat a l’inici i al final de la ruta.

• Informació de la zona i llocs d’ interès.

• Servei de reserves d’allotjament extra la nit prèvia.

• 1 nit d’hotel a Capmany o rodalies. Segons disponibilitat. Esmorzar inclòs. En habitació doble. Consultar suplement ús individual.
• 2 visites i tast a cellers de la DO Empordà al llarg del
recorregut, acompanyat d’un tast amb productes
de proximitat de la zona.
• Trasllat d’equipatge al llarg del recorregut i recollida de productes comprats als cellers visitats.

A Girona o punt inici.
• 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.

