Sortides d’1 dia per conèixer país.
Proposta de ruta amb sortida i arribada a Vic o rodalies. Les propostes en funció del nivell i el clima
podran ser vàries. Recorrerem les cargolades carreteres de la nostra comarca i les veïnes, gaudint de
grans paisatges, vida cultural, pobles bonics i bona gastronomia.
Possibilitats de rutes previstes que anirem alternant:

1.- Presentació del guia, presa de contacte amb les motos, brifing de la ruta d’aquest dia, equiparse i sortir a fer el “Tour de les Guilleries”. Recorrerem els fantàstics paratges del pantà de Sau, i
Susqueda i donarem la volta cap al famós poble de Rupit, i seguirem cap a Tavertet, Cantonigròs i els
cingles del Collsacabra. Estones de carreteres de corbes, i pistes sense asfaltar faran les delícies
d’aquest dia. Dinar en Ruta. A mitja tarda tornada al punt d’origen i fi.
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2.- Presentarem una nova ruta de la zona del Montseny, arribant a les costes del Mediterrani. Farem
tot l’entorn del Montseny amb els famosos pobles de Viladrau, Arbucies, Sant Hilari Sacalm fins
arribar gairebé a Sant Celoni. Dinarem amb ruta i tornada a mitja tarda.

Turó de l’Home

Vistes del Montseny

3.- Anirem direcció Pirineu. Grans paisatges, Romànic, corbes, pistes, Aventura… Passarem per
Camprodon, Sant Joan de les Abadesses creuarem per pista fins a la Collada de Toses, baixarem cap
a la vessant del Bergadà i tornarem a mitja tarda. Dinar en ruta

Altres rutes…

motoviaje.es

El paquet inclou:
Opció 1: Guia i assistència amb moto pròpia.
Opció 2: Guia, assistència i moto de lloguer.
Opció 1: Amb moto pròpia del client.
De 7 a 10 persones: 39 € / persona.
De 4 a 6 persones:
77 € / persona.
3 persones:
110 € / persona.

Opció 2: Amb moto de lloguer tipus
Yamaha Teneré 660 o similar.
De 7 a 10 persones:
De 4 a 6 persones:
3 persones:

135 € / persona.
174 € / persona.
205 € / persona.

El paquet no inclou:
 Dinar.
 Benzina i equip d’anar amb moto.
 Fiança de 1000 € a dipositar amb tarja de crèdit en el moment de la sortida. Només en el cas
de l’opció 2.
 Cap altre cosa no esmentada com inclosa.
Notes i altres informacions:
- Et podem llogar botes, guants i casc per 25 € / dia.
- Es necessita el carnet de conduir tipus A.
- Cada conductor serà responsable de les seves multes i sancions.
- L’empresa es reserva el dret de modificar la ruta si alguna circumstància ho aconsellés.
- Ruta pensada per fer amb 1 persona per moto.
- No es permet beure cap tipus d’alcohol durant la jornada de moto.
- Aconsellem portar protecció solar, i anti mosquits.
- Al firmar el contracte de lloguer de la moto es demanarà una fiança de 1000 € amb efectiu o
tarja de crèdit per possibles danys a la moto.
- Podem fer el programa a mida.
Motos de lloguer: Yamaha Teneré 660 o similar.

Informació i reserves a:

www.campuvic.com / www.motoviaje.es
Tfn: +34 93 886 10 34 – mail: jaume@campuvic.com / Skype: Jaume-vic
Amb la col·laboració de Yamaha

motoviaje.es

