Ruta Passau Viena amb nens en 10 dies
Recorre la distància que separa Passau de Viena seguint la llera del Danubi. Una
proposta per fer en 10 dies, amb etapes pensades a la mida dels nens

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
10 DIES / 9 NITS
KILÒMETRES:
256 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PASSAU - (ALEMANYA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 21/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

9 nits en habitacions amb bany privat.

Taxes turístiques.

Esmorzar o 8 x mitja pensió amb suplement (a Viena, només

Assegurança de bicicleta.

esmorzar).

Tot allò que no es aparegui a la promoció.

Transport diari de l’equipatge (1 maleta de 20 kg. màxim per
persona).
1 ampolla de vi (a Wachau) per habitació.
1 bitllet de tren Krems – Viena (bicicleta inclosa).
Viatge en tren Viena – Passau (trasllat de les pròpies bicicletes
no inclòs) Temporada 1+2.
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
Un cop a Passau, gaudeixi d’un dia d’oci passejant pels estrets i sinuosos carrers d’aquest pintoresc poble o relaxi’s en una
terrassa típica d’Àustria. Recollida de bicicletes entre les 16 i 19 hores. Per arribades més tard, recollida l’endemà al matí.

DIA 2: PASSAU – ENGELHARTSZELL (26 KM. APROX.)
Deixant la ciutat dels tres rius es dirigirà cap a la vall alta del Danubi; passant per Obernzell fins a Engelhartszell. Asseguri’s
de visitar al Monestir Trapenc a Engelhartszell i tastar els famosos licors de la zona.

DIA 3: ENGELHARTSZELL – REGIÓ DE BRANDSTATT (45 KM. APROX.)
Viatjarà al llarg de la vora nord del Danubi cap a l’única i impressionant "Schlögener Schlinge", a continuació agafi un ferri
cap a la vora sud. Recomanació: pugi fins al mirador "Schlögener view". Probablement no s’oblidarà del meravellós paisatge!
Porti la seva bicicleta cap al pintoresc mercat del Danubi a Aschach o més enllà fins a Eferding.

DIA 4: REGIÓ DE BRANDSTATT – LINZ (30 KM. APROX.)
Avui passarà per els pobles Wihering i Ottensheim i continuï pedalant cap a la Capital Cultural Europea 2009: Linz. D’una
banda hi ha els idíl·lics carrils de bicis i la plaça principal i, per l’altre banda, hi ha el món de l’art contemporani i molts dels
extraordinaris museus de la ciutat.

DIA 5: LINZ – MAUTHAUSEN (26 KM. APROX.)
Passi la planta hidroelèctrica d'Abwiden / Asten cap a St. Florian, on serà temps de visitar el preciós Monestir Barroc. Després
es pot submergir en la historia de l’arquitectura Barroca i continuar pedalejant cap a la ciutat més antiga d'Àustria, Enns.
Visiti la plaça de la ciutat amb la seva torre de 60 metres que data del segle XVI, també a prop, el museu de la ciutat, o el
Lauriacum amb la seva important col·lecció arqueològica. Després creuarà el Danubi fins a Mauthausen via ferry.

DIA 6: MAUTHAUSEN – STRUDENGAU (35 – 42 KM. APROX.)
Continuï al llarg del Danubi a través de Naarn i Perg fins a Mitterkirchen. En aquesta ciutat podrà trobar un poble celta i un
museu al aire lliure. Des d’aquí continuï a través de Strudengau, fins al petit poblet barroc de Grein, la meta d’avui.
Posteriorment, visiti el teatre més antic d’Àustria.

DIA 7: STRUDENGAU – NIBELUNGENGAU (30 KM. APROX.)
Avui anirà en bicicleta per la regió de Strudengau. A la vora sud passarà per St. Nikola i Sarmingstein. A Persenburg, entrarà a
Nibelangengau.
Recomanació: si té temps, pugi a Maria Taferl, el famós lloc de peregrinació, travessant grans vinyes (aproximadament 10
km. de recorregut en bicicleta).

DIA 8: NIBELUNGENGAU – WACHAU (45 KM APROX.)
Després de visitar el monument Nibelungen, la ruta el portarà fins a la famosa abadia benedictina de Melk i una mica més
endavant arribarà a la famosa zona de Wachau. Després de recórrer les extenses vinyes, arribarà a Spitz, situat als peus de la
“Muntanya dels 1000 cubs”. La ruta el portarà als voltants d’aquest poble vinícola.

DIA 9: WACHAU – VIENA (19 KM. APROX. + TREN KREMS - VIENA)
Anirà en bicicleta entre els petits pobles vinícoles de Weissenkirchen i Dürnstein, molt coneguts per la seva inusual església i
el seu autèntic castell. Posteriorment, pedalarà cap a la ciutat gòtica de Krems. Després, un tren el portarà cap a Viena.
Experimenti la metròpoli del Danubi, capital d'Àustria i "ciutat del vals" és una ciutat plena d'estil amb encant i llocs d'interès.

DIA 10: VIENA
Abans de marxar de Viena, no s’oblidi de visitar el famós Naschmarkt i faci una parada al castell 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 08 al 28 d'abril i del 23 de setembre al 06 d'octubre del 2023.
Temporada 3: Del 29 d'abril al 22 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 de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus. Preus
especials per a nens i grups.
Llegir més
PREUS PER PERSONA

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL MITJA PENSIÓ

TEMPORADA 1

769 €

1.039 €

TEMPORADA 2

899 €

1.169 €

TEMPORADA 3

1.029 €

1.299 €

LLOGUER BICICLETA

98 €

262 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA 220 €

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

