
 

Tour Autoguiat amb Bicicleta 
El millor d’Eslovènia 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
Allotjament en cases d’hostes rurals i 
hotels de 3 o 4*, en habitacions dobles 
amb bany privat i esmorzar inclòs. 
Transport d’equipatge entre allotjaments 
(una peça per persona, màxim 20 quilos). 
Cada peça addicional té un cost de 10€ 
(pagament directe). 
Reunió de benvinguda personal i ajust de 
la bicicleta a l’arribada. 
Paquet d’informació que inclou notes de 
text (en anglès) i mapes corresponents. 
Un per reserva, cada paquet addicional té 
un cost de 20€. 
Dades GPS. 
Impostos locals turístics. 
Serveis d’assistència (línia directa) 
durant el viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
Vols internacionals. 
Trasllat des de l’aeroport – hotel – 
aeroport. 
Lloguer de bicicleta de trekking o 
elèctrica i casc. 
Entrades. 
Assegurances de cancel·lació i 
assistència. 
Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Sortides Diàries 

Dia 1 BLED 
Trobada a Bled, un petit i formós poble a les 
ribes d’un llac glacial. Allotjament en HOTEL 
4*. 
 
Dia 2 BLED – BOHINJSKA BISTRICA (27 
km) 
Esmorzar. Començaran a l’altiplà alt de 
Pokljuka, travessaran els pobles alpins fins 
al llac Bohinj, la joia del Parc Nacional de 
Triglay. Allotjament en HOTEL 4*. 
 
Dia 3  BOHINJSKA BISTRICA - ŠKOFJA 
LOKA (49 km) 
Esmorzar. Sortint de Bohinjska Bistrica, 
pujada fins a 750 metres arribant a l’altiplà 
alt de Jelovica. Des del cim, la ruta el 
portarà a través d’un bosc profund fins a la 
vall salvatge i a una de les ciutats més 
antigues i encantadores d’Eslovènia, Skofja 
Loka. Allotjament en HOTEL 3*. 
 
Dia 4  ŠKOFJA LOKA – LJUBLJANA (31 
km) 
Esmorzar. Avui arribarà a la capital barroca 
i modernista d’Eslovènia: Ljubljana, 
recomanem passejar pel casc antic.  
Allotjament en HOTEL 4*. 
 
Dia 5 LJUBLJANA – VRHNIKA (39 km) 
Esmorzar. Avui serà un viatge suau a 
través dels immensos erms de Ljubljana. 
Allotjament en HOTEL 3*. 
 
Dia 6 VRHNIKA – POSTOJNA (32 km) 
Esmorzar. Avui experimentarà el veritable 
camp occidental mentre passa en bicicleta 
per la formosa muntanya Slivnica i el llac 
estacional de Cerknica. Allotjament en 
HOTEL 4*.  
 
Dia 7 POSTOJNA - KODRETI / ŠTANJEL 
(45 km) 
Esmorzar. Avui recomanem començar amb 
una visita a les formoses coves de Postojna, 
el sistema de coves més extens d’Eslovènia.  

#VALLESCLUB 

A continuació, dirigeixis a la impenetrable 
fortalesa del castell de Predjama. 
Allotjament en una casa d’hostes familiar 3* 
(agroturisme). 
 
Dia 8  KODRETI / ŠTANJEL - LIPICA – 
DIVAČA (48 km) 
Esmorzar. Recomanem realitzar la primera 
parada en el formós jardí botànic a Sezana. 
A continuació, dirigeixis en bicicleta a la 
granja de Lipica, on podrà visitar els 
formosos cavalls Lipizzaner de pura sang. 
Allotjament en un HOTEL 3*. 
 
Dia 9 DIVAČA – MUGGIA (38 km) 
Esmorzar. Si no ha visitat les coves de 
Postojna pot visitar les Coves de Skocjan, 
catalogades com monument natural de la 
UNESCO. Recomanem realitzar un 
desviament a la ciutat italiana de Trieste, 
que alguna vegada fou un port important 
amb el seu estil mundà i la seva 
meravellosa atmosfera. El dia acaba a 
Muggia, al sud de Trieste, on podrà gaudir 
d’un gelat al casc antic o relaxar-se en una 
de les platges. Allotjament en un HOTEL 4*. 
 
Dia 10  MUGGIA – PIRAN (37 km) 
Esmorzar. Per aquest últim dia, 
recomanem anar en bicicleta per la 
carretera de la costa en un nou carril bici 
seguint l’antiga línia de ferrocarril. Gaudeixi 
de les excel·lents vistes de la formosa costa 
d’Eslovènia i de la Badia de Trieste. Una 
parada a l’interessant ciutat portuària de 
Izola es imprescindible. El viatge acaba a la 
formosa i petita ciutat veneciana de Piran, 
on pot pujar al campanar de l’església i 
veure la posta de sol sobre les teulades 
vermelles i el blau brillant del Mar Adriàtic. 
Allotjament en un HOTEL 3*. 
 
Dia 11 PIRAN 
Esmorzar i sortida. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble  925 € 
Supl. Individual  220 € 

  

Supl. 8 sopars    180 € 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

SERVEIS OPCIONALS PER PERSONA 
Lloguer bicicleta clàssica de trekking

  130 € 
(Equipada amb 21 marxes, maleta 
posterior, un odòmetre de ciclisme, 
cadenat, càmera de recanvi, joc d’eines i 
kit bàsic reparació punxades cada dues 
bicicletes. El lloguer comença a les 9.00 
hores del segon dia i acaba a les 18.00 
hores del dia deu). 
Lloguer bicicleta elèctrica   260 € 
Lloguer de casc         18 € 
Trasllat aeroport Ljubljana – Bled 

 30 € (mínim 2 persones) 
Trasllat Piran – aeroport Ljubljana 

 75 € (mínim 2 persones) 
Trasllat Piran – aeroport de Trieste 

 60 € (mínim 2 persones) 


