Ruta en bici del Danubi atlètica
La ruta en bici més famosa d'Àustria, dissenyada per a ciclistes experimentats i
acostumats a fer distàncies llargues sobre la bici, amb etapes de 80 km

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
6 DIES / 5 NITS
KILÒMETRES:
326 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PASSAU - (ÀUSTRIA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 21/10/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 8 D'ABRIL AL 21 D'OCTUBRE DE 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

5 nits habitacions amb bany privat

Taxes turístiques

Esmorzar o 4 x mitja pensió amb suplement (a Viena, només

Assegurança de bicicleta

esmorzar)

Tot allò que aparegui reflectit a la promoció

Transport diari de l’equipatge (1 maleta de 20 kg. màxim per
persona)
Beguda de benvinguda a l’arribada a l’hotel de Passau
1 ampolla de vi (a Wachau) per habitació
Tast de productes regionals
Viatge en tren Viena estació 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 el temps lliure per fer un tomb en la pintoresca part antiga de la ciutat, o fer una travessa amb vaixell al voltant dels
3 rius de Passau (no inclòs). Recollida de bicicletes entre les 16 i les 19 hores. Per arribades més tard, recollida al matí
següent.

DIA 2: PASSAU – VALL DE EFERDINGER (70 KM. APROX.)
Comenci la ruta en bici al llarg de la ribera del Danubi i realitzi una parada al meandre de Schlögen. Les muntanyes de granit
de Mühlviertel fan que el Danubi giri en 180 graus. A l’arribada agafi el ferri que creua el Danubi a la vora sud (no inclòs) on
continuaran pedalant pel pintoresc poble d’Aschach, fins arribar a la destinació d’avui, Brandstatt.

DIA 3: VALL DE EFERDINGER– STRUDENGAU (86 KM. APROX.)
El dia d’avui té com a punt d’interès la capital de l’Alta Austria: Linz, amb varietat d’atraccions i després de visitar la ciutat
segueixi cap a Grein a través de Strudengau. A Grein pot visitar un impressionat castell i el teatre més antic d’Àustria.

DIA 4: STRUDENGAU – REGIÓ DE KREMS I VOLTANTS (90 KM. APROX.)
Deixin enrere aquest petit poblet barroc i aniran en bici a través de Nibelungengau a Pöchlarn, on podrà trobar el monument
dels Nibelungs i la casa on va néixer l’artista Oskar Kokoschka. Després de pedalar, més enllà de l'abadia benedictina de
Melk, els turons i vinyes de la regió de Wachau el portaran a través dels romàntics poblets vinícoles de Spitz, Weissenkirchen
i a les ruïnes del preciós poblet de Dürnstein, on es pot visitar la presó on va el rei Ricard Cor de Lleó. Continuar fins la ciutat
de Krems on podrà gaudir d’una nit de descans.

DIA 5: REGIÓ DE KREMS I VOLTANTS – VIENA (80 KM. APROX.)
El seu últim dia de bici el portarà a través dels camps de Tullner. En poc temps començaran a veure el principi dels Boscos de
Viena i els seus suaus turons. No oblidi visitar el castell de Greifenstein i les seves puntegudes torres del monestir de
Klosterneuburg. Ràpidament arribarà a la romàntica capital d’ Àustria i ciutat del vals: Viena, una metròpoli amb un cor ple
d’encant.

DIA 6: VIENA
Alguns diuen que un ha d’ experimentar intensament i personalment aquesta gran ciutat. Asseguri’s de visitar el famós
"Naschmarkt", l’Òpera, la Catedral de St. Stephan i, per suposat, el castell imperial de Schönbrunn. Possibilitat d’extensió 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 07 al 21 d'octubre del 2023
Temporada 2: Del 8 d'abril al 28 d'abril i del 23 de setembre al 6 d'octubre 2023
Temporada 3: Del 29 d'abril al 22 de setembre de 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 de casc, bicicletes per nens, etc.
Consulteu preus. Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREUS PER PERSONA Tour Bici

Lloguer de Bici

Doble Individual Mitja pensió 7 /21

Elèctrica

Temp. 1

429 € 609 €

220 €

Temp. 2

499 € 679 €

Temp. 3

609 € 789 €

122 €

98 €

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

