
QUÈ INCLOU?

• 2 nits d’allotjament en hab. doble amb vistes al mar, a l’Hotel Atenea Port****
(règim de mitja pensió)

• 1 ruta guiada el 1r dia (opció de contractar guia en la ruta del segon dia)
• Lloguer de bicicleta BTT (per dos dies)
• Vehicle de suport
• Pack de benvinguda (beguda isotònica i barretes energètiques)
• Accés al Wellness Spa

• Possibilitat d’encarregar pícnic per les sortides
• Menús adaptats per a ciclistes
• Zona privada de garatge amb capacitat de fins a 20 bicicletes; taller per a

reparacions de bicicletes i, àrea de neteja i manteniment.
• L’habitació inclou caixa forta
• Disponibilitat: octubre, novembre, gener, febrer i març
• Possibilitat de neteja de mallots
• Preus plantejats per a grups de 20 persones (15 hab.). En cas de ser un

grup inferior, consultar altres preus.

Contacte:

DURADA:

3 dies/2 nits

PERFIL VIATGER:

MOTIVACIONS:

A PARTIR DE:

204€/persona

Promotors:

HOTEL ATENEA PORT 
MATARÓ****
Passeig Marítim, 324 08302
Mataró
comercial.ateneaport@cityhotels.es
932 226 006
www.hotelateneaport.com

KM AL DIA:

40- 50 km
GRAU DE DIFICULTAT:

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS

EL MARESME PEDALANT EN 
MOUNTAIN BIKE

Escapada de tres dies per gaudir-ne dos pedalant. Des de l’Hotel Atenea Port us
oferim un dia d’excursió guiada en bicicleta per descobrir l’entorn del Maresme i
un altre dia de pedalada lliure aprofitant les rutes que s’ofereixen des de l’hotel.

Descripció ruta 1r dia: Itinerari circular des de l’establiment. Sortirem de Mataró
i pujarem a Can Bruguera, un mirador de tota la zona de Mataró i Maresme, i
canviarem de vessant per iniciar una divertida baixada cap a Dosrius. Des de
Dosrius pujarem al Santuari del Corredor, on podem fer una parada per agafar
aigua o menjar alguna cosa. Tot seguit, baixarem fins a la Creu de Rupit, punt on
podrem allargar una mica més la ruta (anant fins a Arenys de Munt), o bé seguir
la ruta original fins a Mataró.

TIPOLOGIA CICLISME:

BTT

ITINERARI:

ESCAPADA



QUÈ INCLOU?

• 3 nits d’allotjament en hab. doble amb vistes al mar a l’Hotel Atenea
Port**** (en règim de mitja pensió)

• Tracks de 3 rutes de ciclisme per fer des de l’hotel (opció de contractar
guia, mínim 2 persones). Diferents nivells de rutes.

• Pack de benvinguda (beguda isotònica i barretes energètiques)
• Accés al Wellness Spa (3 tipus de dutxes diferents, piscina dinàmica i

hamman)

(*) Possibilitat de lloguer de bicicleta per 30€/dia

• Possibilitat d’encarregar pícnic per a les sortides
• Possibilitat de neteja de mallots
• Menús adaptats per a ciclistes
• L’hotel disposa de: zona privada de garatge amb capacitat de fins a 20 

bicicletes; taller per a reparacions i zona de neteja i manteniment.
• L’habitació inclou caixa forta i wi-fi
• Disponibilitat: octubre, novembre, gener, febrer i març
• Grups de màxim 20 persones (15 hab.)

Contacte:

DURADA:

4 dies/3 nits

PERFIL VIATGER:

MOTIVACIONS:

A PARTIR DE:

194€/persona

Promotors:

HOTEL ATENEA PORT 
MATARÓ****
Passeig Marítim, 324 08302
Mataró
comercial.ateneaport@cityhotels.es
932 226 006
www.hotelateneaport.com

KM AL DIA:

65 km
GRAU DE DIFICULTAT:

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS

ESCAPADA DE 
CICLOTURISME AL MARESME

Gaudeix de la teva passió per la bicicleta amb una estada de 4 dies i 3 nits
per conèixer Mataró, Masnou i Cardedeu pedalant. Una bona oportunitat per
descobrir els encants que t’ofereix la comarca del Maresme.

TIPOLOGIA CICLISME:

CARRETERA

ITINERARI:

ESCAPADA


