hotel

2d

activitats extres

PACK

CYCLING&SLEEP

RUTES A ESCOLLIR (Rutes a mida segons petició.

EXPERIENCE IN GIRONA

MTB/EBIKE MTB
• Girona Monumental
• Ruta de l’Aigua

Preu
Pack 2 dies 109,00€/persona*
Allotjament a Girona ciutat amb

• Via Verda Carrilet I/II *
• Girona Medieval *
ROAD
• Un Estany i dos pics - Ascens a Rocacorba

lloguer de bicicleta.
*Preu pack habitació doble estàndard.
Habitació superior amb suplement.
Consultar tarifa habitació individual.
Taxa turística no inclosa.

Sortida / Arribada

• Colls de la Costa Brava
• Pobles de Pedra
• Pedalant entre volcans
• La Selva de l’Aigua
• Del romànic al Pirineu*

Centre Biker Girona

* Rutes amb suplement de transport al punt inicial i final

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

Transport apart segons punt de sortida)

T. 972 912 914

Agència nºB-55156681

PACK

CYCLING&SLEEP EXPERIENCE IN GIRONA
INCLOU
• 1 nit d’allotjament a l’Hotel Carlemany **** de Girona amb esmorzar inclòs.
• 2 dies de lloguer de bicicleta, casc inclòs, kit reparació punxades i cadenat.
• Tarifa inclosa al pack de la modalitat MTB. Suplement altres modalitats.
• Assegurança assistència i accidents ARAG per 2 dies. Opció obligatòria en cas de no
disposar d’assegurança personal o llicència federativa.
• Tracks de la ruta per descarregar en format .gpx o trk de les Rutes a escollir - Ruta
autoguiada.
• Briefing a l’inici de la ruta. Explicació itinerari de la ruta escollida.
• Informació de la zona i llocs d’ interès.
• Trasllat i recollida de l’equipatge a l’allotjament de Girona des del Centre Biker Girona.

SERVEIS OPCIONALS AMB SUPLEMENT
• Suplement tarifa lloguer bicicleta: MTB PLUS, ROAD PLUS ULTEGRA, EBIKE MTB.
• Transport al punt inicial i final de ruta. Consultar les tarifes dels transports de passatgers i
bicicletes.
• Lloguer dispositiu GPS TWO NAV (rutes carregades). Preu diari 20,00€.
• Allotjament extra la nit prèvia i/o final de ruta.
• Servei de guiatge amb guia especialitzat. Tarifes de ½ dia o dia sencer.
• Servei de reserves restaurants i activitats gastronòmiques a Girona ciutat.
• Servei de contractació activitats extres (consultar opcions):
• Ruta turística a Girona amb degustació de cerveses de Girona.
• Accés AQVA Banys Romans.
• Tast vins Cellers DO Empordà.
• Visita poblacions de la Costa Brava amb guia.
• Visita i degustació a Sidreria MOOMA Palau-Sator.
• Dinar a La Barraca de Can Xinet-Canet d’Adri

