Danubi en bici de turisme rural
Una ruta diferent i original, allotjant-te en granges, en contacte amb la natura i
coneixent Àustria més autèntica. Recorre la ruta del Danubi d'una manera diferent

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
280 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PASSAU - (ALEMANYA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 23/09/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 29 D'ABRIL AL 23 DE SETEMBRE DEL 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits, habitacions amb bany privat i esmorzar

Taxes turístiques

Transport diari de l’equipatge (1 maleta de 20 kg. màxim per

Assegurança de bicicleta

persona)

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Beguda de benvinguda a l’arribada a l’hotel de Passau
1 ampolla de vi (a Wachau) per habitació
Tast de productes regionals
1 viatge en vaixell Passau – Kasten (bicicleta inclosa)
1 bitllet ferri a Engelhartszell (bicicleta inclosa)
1 bitllet tren Linz – Enns (bicicleta inclosa)
1 bitllet tren Krems – Tulln (bicicleta inclosa)
Viatge en tren Viena central – Passau (trasllat de les pròpies
bicicletes no inclòs)
Alternativa: viatge en autobús Viena - Passau durant la
TEMPORADA 3 per aquells que portin les seves pròpies
bicicletes (cal notificar-ho amb antelació)
Servei d’atenció telefònica (també els caps de setmana)
Bossa de manillar amb llibre de ruta, mapes i material
d’informació per habitació

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A PASSAU
Aprofiti qualsevol temps extra per fer un tomb en la pintoresca part antiga de la ciutat, o fer una travessa amb vaixell al
voltant d’aquesta ciutat de 3 rius (no inclòs). Recollida de bicicletes entre les 16 i les 19 hrs. Per arribades més tard, recollida
al matí següent.

DIA 2: PASSAU – EFERDINGER BECKEN (54 KM APROX) + VAIXELL PASSAU – KASTEN
Des de Passau el riu Danubi travessi pels turons boscosos de les estretes valls de Baviera fins arribar al bonic meandre de
Schlögen. Aquí li recomanem un passeig pel famós « Schlögener Blick ». Des d’aquí tindrà una fantàstica vista de la fascinant
regió. Continuar amb bici fins Aschach / Feldkirchen.

DIA 3: EFERDINGER BECKEN – MITTERKIRCHEN (53 KM APROX) + TREN DE LINZ A ENNS
Avui la bici us portarà a la capital de l’Alta Àustria: Linz i els seus nombrosos atractius culturals. Després d’una curta
passejada pel centre de la ciutat, s’ha de dirigir a l’estació de tren on agafaran el tren cap a Enns, el poble més antic
d’Àustria. Es trobarà amb impressionants granges i edificis típics de la regió.

DIA 4: MITTERKIRCHEN/VOLTANTS – STRUDENGAU (45 KM APROX)
Avui anirà per un fascinant paisatge. Els estrets passatges del Danubi en aquesta regió (vist com un remolí d'una massa
d'aigua), han espantat als vaixells des de temps antics. Val la pena visitar Grein, el petit poblet romàntic amb el teatre més
antic d’Àustria i el seu Castell.

DIA 5: STRUDENGAU / WACHAU (40 KM APROX
La regió de Wachau: aquí l’ espera una antiga cultura del vi. El raïm creix a les terrasses de les muntanyes al llarg del Danubi
i fa que aquesta regió sigui única en el seu paisatge i la seva bellesa. No es perdi un tast de vins en alguna de les nombroses
tavernes, on podrà provar els deliciosos vins de la regió. Des de les Runes d’Aggstein vostè podrà gaudir de la meravellosa
vista d’una de las petites joies de la regió de Wachau – Spitz, Weissenkirchen i, és clar, el famós Dürnstein.

DIA 6: WACHAU – KREMS / VOLTANTS (49 KM APROX)
Avui es passa per les vinyes i el famós Dürnstein. Un curt però inclinat camí sobre les runes que li ofereix una fantàstica vista
de la regió de Wachau. Des d’aquí només a poca distància s’arriba a Krems, on dormiran en un típic allotjament viticultor
d’aquesta regió.

DIA 7: KREMS – VIENA (39 KM APROX) + TREN KREMS – TULLN
En tren, vostè sortirà des d’ aquesta regió única, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Després d'arribar a
Tulln, vostè podrà fer la darrera pedalada per els boscos de Viena i passant per ‘Les portes de Viena’. Després de passar el
Monestir de Klosterneuburg haurà arribat a la ciutat de la música: Viena.

DÍA 8: VIENA
Asseguri’s de visitar el famós "Naschmarkt", l’Òpera, la catedral de St. Stephan i, per suposat, el bonic castell de Schönbrunn.
Sortida individual o possibilitat de nits extres a Viena

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2023
Temporada 1: Del 09 al 23 de setembre de 2023
Temporada 2: Del 29 d'abril al 19 de maig de 2023
Temporada 3: Del 20 de maig al 8 de setembre del 2023
DESCOMPTES FAMÍLIES
Nens 0 - 6 anys = -100%
Nens de 7-11 anys = -50%
Nens de 12-14 anys = -25%
A partir 15 anys = 10% (compartint habitació amb dos adults)

Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer del casc, bicicletes per nens, etc. Consulti preus.
Preus especials per nens i grups.
Llegir més
Preu per persona
Tour

Lloguer bicicleta

Doble Individual 7 / 21

Elèctrica

Temp. 1

609 € 749 €

220 €

Temp. 2

709 € 849 €

Temp. 3

829 € 969 €

98 €
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