Rutes amb bicicleta – Flandes

“Bruges i els Flanders Fields”
D‟Abril a Setembre de 2017

BRUGES I ELS „FLANDERS FIELDS‟
La regió de Flandes occidental ofereix una barreja ideal de cultura i naturalesa. És un d’aquells indrets únics,
on es pot gaudir del silenci al llarg dels canals i els paisatges, però on la cultura esta molt a prop. Al llarg de la
ruta, podrà descobrir la història de la I Guerra Mundial (Ieper i Diksmuide). La ciutat més interessant en
aquesta ruta és, per descomptat, Bruges, la famosa ciutat històrica amb el seu meravellós patrimoni cultural.

RUTA INDIVIDUAL- AUTOGUIAT
DURACIÓ:

8 DIES / 7 NITS 322 Km. aprox.

DATES: Cada dissabte del 29 d’Abril al 16 de Setembre de 2017. Excepte la sortida del 05 d’agost que es reemplaçada
pel diumenge 06 d’agost degut al festival de folk anual a Dranouter.
NIVELL: Pla i fàcil, accessible per a ciclistes desentrenats i famílies amb nens.
DETALLS DE LA RUTA: carreteres i carrils bici tranquils / ciclisme fàcil al llarg d’una xarxa senyalitzada.
CIUDAD D‟ARRIBADA I SORTIDA: Roeselare
ALLOTJAMENT: Hotels de 3 y 4*
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DESCRIPCIÓ DE LA RUTA:
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A ROESELARE
Després de l’arribada a Roeselare, pot començar fen una visita a la basílica de
Dadizele, i descobrir el paisatge dels voltants de Roeselare, o una primera visita per
Roeselare, amb el Museu Nacional de Ciclisme, la fàbrica de cervesa de Rodenbach, el
vell cementiri, el parc de la ciutat al llarg del riu Mandel, el castell de Rumbeke amb
diverses exposicions i el centre de la ciutat coneguda pels seus carrers comercials
vibrants
DIA 2: ROESELARE – YPRES (40 KM)
La primera etapa els portarà a Ypres, una bonica ciutat medieval amb un mercat
impressionant i la famosa porta de la ciutat “Menenpoort”. També passarà pel
cementiri de Tyne Cot, el major cementiri de soldats anglesos de la I Guerra Mundial.
A Ypres pot visitar el museu del Camps de combat de Flandes (S’ha de pagar en
l’acte) Anar en bicicleta per Ypres es una experiència agradable, sobretot passant pels
altiplans. També pot fer un passeig per la ciutat i seguir la ruta de les muralles.
DIA 3: YPRES – DIKSMUIDE (49 KM)
En aquesta etapa, passarà per una altre agradable poble medieval: Poperinge,
popular pels llúpols cultivats en aquesta zona. La Casa de Talbot és un indret
interesant, era l'únic lloc durant la I Guerra Mundial on els soldats britànics podien
descansar i oblidar-se de la guerra per un temps. Definitivament val la pena una visita
a l'abadia trapenca de Saint Sixtus, on s'elabora la Westvleteren, elegida com la millor
cervesa del món. Anirà al llarg de la riba del riu Yzer fins Diksmuide, on es troba
l’”Yzertoren”, un monument molt conegut de la I Guerra Mundial que es pot visitar.
També podrà gaudir de la bellesa de la Plaça del Mercat.
DIA 4: DIKSMUIDE – BRUGES (63 KM)
Es casi increïble com tants patrimonis culturals es poden descobrir en una regió rural.
Però de fet, el destí que tots estem emocionats per veure és, per descomptat,
Bruges, amb el seu centre històric de la ciutat i l’impressionant campanar.
DIA 5: BRUGES – KNOKKE – BRUGES (59 KM)
El cinquè dia, anirà a explorar la zona entre Bruges i Knokke, el poble més mundà de
la costa belga. De nou, serà una etapa inoblidable, a través de paisatges de pòlders i
dunes. Les principals visites són: la reserva natural “Het Zwin” i el pintoresc poble de
Damme. O bé, quan la temperatura sigui bona, pot banyar-se al mar!
DIA 6: BRUGES – DE HAAN – BRUGES (52 KM)
Avui també serà un dia emocionant, anirà a visitar una altre indret agradable de la
costa belga. De Haan es un poble que ha protegit molt bé l’estil de la “Belle Epoque”
(segle XIX)
DIA 7: BRUGES – ROESELARE (59 KM)
L’última etapa amb la bicicleta li portarà de nou a Roeselare. Aquest recorregut passa
per dos castells, el d’Aertrycke i el de Wijnendaele. Realment val la pena visitar-los!
Després d’arribar a Roeselare, pot visitar el museu nacional del ciclista, si no la visitat
en el seu primer dia de ruta.
DIA 8: ROESELARE
Sortida després de l’esmorzar
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SERVEIS INCLOSOS:










8 dies – 7 nits en hotels de 3*/ 4*
Pàrquing gratuït a Roeselare
Habitacions amb dutxa / banyera i WC
7 esmorzars (tipus bufet)
Transport de l’equipatge (1 maleta per persona, 20 kg. Màxim)
Mapa detallat, informació turística i llibre de ruta en anglès
Targeta de descomptes als museus de Bruges.
Atenció telefònica (també els caps de setmana)
Possibilitat de mitja pensió (sopars de 3 plats)

**Totes les taxes incloses, excepte la taxa turística de Bruixes que s’ha de pagar en l’acte.**

PREUS 2017

Preu per persona
Habitació Doble + esmorzar
Sup. temporada alta 17 de juny al 27 d‟agost
Suplement Individual
Suplement Mitja pensió
Lloguer bici

499 €
40 €
190 €
145 €
65 €

Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer del casc, bicicletes per nens, etc.
Consulti preus.
Preus especials per nens i grups
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