Distintiu Bed and Bike,
garantia de qualitat per a Cicloturistes
Els cicloturistes que ens visiten cerquen la qualitat del nostre entorn i de la nostra oferta cultural,
gastronòmica, etc. A les Vies Verdes de Girona fem un pas endavant establint un distintiu de
qualitat, el Bed and Bike, per als serveis turístics associats a les nostres rutes .Això ens homologa
als estàndards europeus, implantats a Alemanya, Àustria, República Txeca, Montenegro,
Luxemburg, Flandes, Suïssa, França... tots ells emissors de cicloturistes habituats a establiments
que els donen el servei que demanen. Per obtenir-ho només cal complir uns requeriments mínims
molt senzills.

Allotjaments
Criteris mínims
• Es pot contractar allotjament per una sola nit.
• Hi ha un lloc segur on guardar les bicicletes a la nit.
• Es poden consultar i/o adquirir mapes de cicloturisme de la zona, a més d’horaris
d'autobusos i trens.
• Es disposa d’un conjunt bàsic d’eines de reparació de bicicletes (gratuït).
• Es disposa d'instal·lacions d'assecatge per a roba i equip (per exemple, safareig, celler o
assecadora)
Millores opcionals
• S’ofereix informació de l'adreça, horaris i nombre de telèfon de la botiga de reparació de
bicicletes més propera per reparacions grans.
• Per a aquells que volen començar o acabar el seu viatge es proporciona informació sobre
transport sostenible amb tren o autobús.
• S’ofereix servei de transport als clients.
• Es venen o regalen mapes i descripcions de rutes ciclistes locals i regionals.
• Es disposa d'un conjunt propi de bicicletes de lloguer de bona qualitat.
• S’ofereix servei de transport d'equipatge des de l’anterior o fins el pròxim allotjament.
• Es dona la possibilitat de reservar plaça la nit següent a un altre allotjament “Bed and Bike”.
• Es pot procedir al subministrament de peces de recanvi importants, si és necessari
mitjançant acord amb la botiga de reparació més propera.
• Els clients poden consultar una llista dels establiments “Bed and Bike” a la zona.
• Es fan paquets de dinar per emportar (Pic-Nic).
• Hi ha un llibre de visites amb experiències de ciclo-turistes a la zona.

Restaurants i Bars
Criteris mínims
• Hi ha un lloc per a bicicletes controlat per un supervisor o un lloc tancat amb clau per a
bicicletes i equipatge (gratuït).
• Es disposa d’un conjunt bàsic d’eines de reparació de bicicletes (gratuït).
• S’ofereix una selecció de les begudes adequades per als ciclistes, per exemple, els
"especials per ciclistes "(½ litre de suc de fruita amb aigua mineral), te de fruites o te
d'herbes. (El preu ha de ser inferior al de la cervesa).
• S’ofereix almenys un menjar calent sempre disponible durant les hores d'obertura
• Es poden consultar i/o adquirir mapes de cicloturisme de la zona, a més d’horaris
d'autobusos i trens.
• Es disposa d’un conjunt de primers auxilis.
Millores opcionals
• S’ofereix informació de l'adreça, horaris i nombre de telèfon de la botiga de reparació de
bicicletes més propera per reparacions grans.
• S’ofereix almenys un plat de menjar integral i un plat vegetarià.
• La carta inclou plats tradicionals de la zona.
• L’horari d'obertura és ampli.
• Es permet carregar la bateria de les bicicletes elèctriques.
• Disposeu d'instal·lacions d'assecatge per a roba i equip (per exemple, safareig, celler o
assecadora).
• Podeu procedir al subministrament de peces de recanvi importants, si és necessari
mitjançant acord amb la botiga de reparació més propera.
• Els clients poden consultar una llista dels establiments “Bed and Bike” a la zona.
• Es fan paquets de dinar per emportar (Pic-Nic).
• Hi ha un llibre de visites amb experiències de ciclo-turistes a la zona.

Càmpings
Criteris mínims
• Es pot contractar allotjament per una sola nit.
• Hi ha un lloc segur on guardar les bicicletes a la nit.
• S’ofereix informació per a ciclo-turistes (Tauler amb mapa i informació bàsica, fullets, tríptics
i consells personals)
• Es disposa d’un conjunt bàsic d’eines de reparació de bicicletes (gratuït).
• Es disposa d'instal·lacions d'assecatge per a roba i equip (per exemple, safareig, celler o
assecadora).
• No es cobra per la bicicleta.
Millores opcionals
• Zona separada per a ciclistes i altres clients no-motoritzats.
• La superfície es de gespa, plana i horitzontal.
• Hi ha lloc per bicicletes a la vista de la tenda.
• Es poden consultar i/o adquirir mapes de cicloturisme de la zona, a més d’horaris
d'autobusos i trens.
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bicicletes més propera per reparacions grans.
Lloc de descans amb taules i un cobert.
Instal·lacions per cuinar.
Botigues a dintre de l’establiment.
Disposeu d'un passatge il·luminat cap a la zona de tendes.
Podeu procedir al subministrament de peces de recanvi importants, si és necessari
mitjançant acord amb la botiga de reparació més propera.
Els clients poden consultar una llista dels establiments “Bed and Bike” a la zona.
Oferiu lloguer de tendes de campanya, caravanes o cabanyes de fusta.
Gaudiu d'un conjunt propi de bicicletes de lloguer de bona qualitat.
Es permet carregar la bateria de les bicicletes elèctriques.

Aquest distintiu es posa exclusivament a disposició dels membres del Club d’Agents Econòmics
de les Vies Verdes de Girona. Es renovarà anualment i es disposarà d’una base de dades
d’establiments acreditats per tal de facilitar la seva localització als cicloturistes interessats.

