Gaudeix, que fa baixada!
Sent la llibertat amb la bici al cim de les muntanyes,
per boscos i camins, pels carrers dels pobles fins
arribar a la platja... Respira la natura, la flaire a
muntanya, reviu el sabor rural i ancestral...

Només cal saber anar amb bicicleta!

Apte per a tothom

DESCENT et dóna l’oportunitat de conèixer d’una forma segura, tranquil·la i amb poca
exigència física, les muntanyes i pobles del Maresme, des del cim de les muntanyes
del Maresme (350 a 680 metres sobre el nivell del mar) tenim més de 30 rutes en
descens de 10 a 20 quilòmetres de distància en les que invertim més de 90 minuts,
descens que ens ofereix panoràmiques espectaculars i magnífiques vistes als pobles
del Maresme.

DESCENT, et vesteix i converteix en un cicloturista.
Disposes d’un mallot professional, amb les butxaques al
darrera per poder portar la càmera de fotos (indispensable),
la documentació i allò que creguis oportú.
També disposes d’un culot, perquè la pedalada sigui còmode
i el seient de la bicicleta no et molesti.
Disposes dels complements necessaris per qualsevol ciclista
com són el casc, les ulleres, els guants i el bidó d’aigua.

DESCENT posa a la teva disposició una bicicleta de muntanya
professional, equipada amb elements de primera marca i
frens de disc hidràulics per fer el descens de forma còmode,
agradable i segura.

DESCENT amb els seus vehicles et desplaça a l’inici de la ruta al cim de les muntanyes,
des d’on es comença el descens acompanyat d’un monitor que t’explicarà tot allò
d’interès que es troba en el recorregut fins a la platja.

Rutes en el mateix municipi > 35 E/persona
Rutes en altres municipis > consultar preu
El preu inclou l’ús del material, l'equipament necessari i el
desplaçament a l’inici de la ruta.
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Hotel on estiguis allotjat
Pineda de Mar > Base Nàutica (Platja dels Pins)
Santa Susanna > Centre BTT Gruponboard

(a 200 metres de l’estació de tren en direcció Barcelona)

Malgrat de Mar > Oficina de Turisme (Plaça de l’Àncora)
Calella > Club Nàutic / Water Sports Center
(a la platja davant de l’estació de tren)

En altres municipis > a concretar en el moment de la reserva

DESCENT o descens en bicicleta de muntanya és una activitat que ens apropa a la
natura, ens permet apreciar la sensació de llibertat pedalant per camins envoltats de
vegetació mediterrània, flairar les olors a muntanya i sentir l’emoció de l’experiència.

- fotografies: ©Joan Ribot -

Pedalem per camins entre boscos, al costat de rieres i rierols, entre camps de conreu,
per camins antics que ens descobreixen masies bastides en segles passats, pedalem
pels carrers i carrerons dels pobles, observem la seva història, apreciem la cultura,
les tradicions i els costums de la gent.

Descobreix totes les rutes a:

T. +34 637 877 997 / info@descent.cat

