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BTT/GRAVEL

RUTA MEDIEVAL

BAIX EMPORDÀ

La ruta dels pobles medievals transcorre per uns
paratges i poblacions úniques amb una gran riquesa arquitectònica i paisatgística que la fa especial
en molts sentits.

Preu

1 Etapa 39€/persona + 5€ assegurança accidents i assistència obligatòria. 2 Etapes 65€/persona + 10€
assegurança accidents i assistència
obligatòria.

El temps s’atura, els camps t’envolten. Al llarg de totes les poblacions del recorregut, trobarem un ventall de possibilitats i serveis que ens faran gaudir de
la història de la província i el Baix Empordà, paisatges que van aportar inspiració al gran Salvador Dalí.

Sortida / Arribada

Recorrerem el Castell de Gala, Monells, les ruïnes

Púbol. Opció des de Gualta.

ibèriques d’Ullastret, el pont sobre el riu Daró i gau-

Trasllats

Trasllat i recollida a punt inici i fi de
ruta opcional. Consulta tarifes.

direm d’una rica i variada gastronomia que faran de
la ruta una experiència inoblidable.

Allotjament

Consultar allotjaments de la zona.

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

T. 972 912 914

Agència nºB-55156681

BTT/GRAVEL

RUTA MEDIEVAL BAIX EMPORDÀ
DESCRIPCIÓ
ACTIVITATS EXTRES

SERVEIS INCLOSOS

Visita Castell Gala Dalí de Púbol, Visita Costa Brava

• Track de la ruta per descarregar (.gpx o .trk)

- Girona. Degustació de vins, sidra i productes de

• Briefing a l’inici de la ruta

proximitat de la zona, activitats aquàtiques, golf i

• Informació de la zona i llocs d’interès

pitch & putt.

• Bici de lloguer, casc i kit reparació punxades (BTT)

* Consultar tarifa i disponibilitat.

• Pícnic per 1 dia: entrant, entrepà, fruita i beguda

SERVEIS OPCIONALS

AVANTATGES

• Lloguer dispositiu GPS (20€)

• Descompte 10% soci-client Centre Biker

• Lloguer bicicleta elèctrica de muntanya (+15€)

• Descompte 10% per família nombrosa

• Trasllat inici o final de ruta

• Descompte 10% per grups de + 6 persones

• Trasllat d’equipatge entre allotjaments i fi de ruta
• Servei de guiatge (tarifes de ½ dia o dia sencer)

LLOCS D’INTERÈS

• Contractació activitats extres al llarg de la ruta

Km. 06 Monells

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

Km. 10 Castell d’Empordà

• Servei de reserva de restaurants

Km. 15 Ullastret

• Servei de reserva d’activitats gastronòmiques

Km. 19 Peratallada

• Atenció personalitzada al llarg del recorregut

Km. 26 Pals

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

Km. 28 Masos de Pals. Desviació platja de Pals.
Km. 38 Gualta
Km. 43 Serra de Daró
Km. 46 Parlavà
Km. 48 Rupià
Km. 51 Púbol

