
 

 

 

Vine a gaudir d’una magnifica descoberta en Btt, de l’excel·lent 

cuina del nostre restaurant i del relaxant circuit d’aigües termals. 
 

 

Viu una aventura extraordinària a 25 minuts de Barcelona!.  

Amb una magnífica ruta en bicicleta (opcions de recorregut de 13, 20 i 47 km) 

descobrirem des d’un Poblat Ibèric fins a un Pou de Glaç, des d’un pont 

romànic fins a un castell medieval pedalant per un preciós entorn natural.  

Amb guies professionals, lloguer bicicleta Btt -opcionalment bici elèctrica (e-

bike)-, podràs descobrir un munt de sorpreses com coves, salts d’aigua, 

vaumes, gorgs, dolmens... 

Al migdia, gaudeix d’un excel·lent dinar al prestigiós restaurant Termes Victòria 

(***). Una acurada cuina tradicional combinada amb productes d’extraordinària qualitat per provocar el plaer dels 

sentits: vista, olfacte, tacte i,  gust!.  

I a la tarda, relax!. Amb el circuit d’aigües per descansar a la piscina termal amb bombolles, continuant per una 

sessió de dutxa de raig i finalment, el vaporari. Una suma d’elements que us proporcionaran una magnífica sensació 

de descans per finalitzar el dia.  

 

 

 

 

 

 

 

  

PACK RUTA & AIGÜES 
. 

 

inclou 

. 

 

●  Bicicleta Btt tradicional (o Btt elèctrica –e-bike– amb 

suplement). 

●  Casc homologat. 

●  Ruta guiada per Guies titulats (el recorregut serà en funció del 

nivell tècnic i físic dels assistents). 

●  Dinar al Restaurant de l’Hotel Termes Victòria (***) .  

●  Programa Circuit d’Aigües: Piscina Termal amb bombolles, 

Dutxa de Raig i Vaporari 
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 →  Les reserves s’hauran de fer amb diversos dies per 

endavant per garantir la disponibilitat. 

→  Es recomana anar amb roba còmode per la ruta en 

bicicleta: No s’acceptarà l’ús de xancletes ni sabates de 

taló. 

→  El suplements (bici elèctrica –e-bike-, o altres ) 

s’hauran de fer constar en el moment de la reserva. 

→  El personal seguirà en tot moment les normes 

d’higiene i sanitàries de l’establiment termal (ús de 

xancletes, gorres, etc..) quan s’indiqui. 

  

GuiesBtt.cat 

Tel. 610 355 736 
info@guiesbtt.cat 
www.guiesbtt.cat 

◦  94 €  persona (mínim 2 persones) 

◦  89 €  persona (a partir de la 3 persona) 

3 37 €  suplement per bici eléctrica  
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