EDUCACIONAL

SORTIDA EN BICICLETA PER LA
SELVA
SORTIDA GUIADA PER A TOTS ELS NIVELLS

Descobreix la comarca de La Selva en bicicleta. Des de rutes fàcils pel carrilet fins a
rutes molt més tècniques a la zona de les Guilleries.

PROGRAMA
Durada de l’activitat: Un dia

Activitat pensada per a grups d’escolars de 12 a 18 anys. La ruta s’adaptarà a cada un
dels grups, segons perfil del grup i edat.
A la comarca de La Selva hi ha marcades i dissenyades 20 rutes de BTT per a tots els nivells.
A més, els proveïdors poden adaptar i proposar rutes en funció de les necessitats de cada
grup.
MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: català, castellà, anglès i francès.
Edat mínima: segons l’edat fan un tipus de visita o un altre.
Grups (mínim/màxim): preguntar segons disponibilitat

COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
El punt d’arribada i de sortida pot variar en funció de la ruta escollida per a cada grup. L’activitat
es durà a terme sempre dins de la comarca de La Selva.

DATES
Durant tot l’any
PREU NET PER AGÈNCIA
Preu segons petició
En aquest cas, el preu serà segons les necessitats de cada un dels grups.

Aquest projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l'Estat

EDUCACIONAL

CONTACTES

Bicicarril.com

C/Pujada de l’Estació s/n, Amer
Tel: + 34 972 430 413 / + 34 646 027 372 / +34
620 547 323
Mail: info@bicicarril.com
Web: http://bicicarril.com/

Burricleta

Plaça Doctor Robert, 3
Tel. 625 699 991
Mail: info@elracodenserrallonga.cat
Web: www.burricleta.com/ca/point/punt-sant-hilarisacalm
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