La ruta en bici del Danubi de Linz a Viena
Et proposem una part de la ruta clàssica del Danubi, entre les ciutats de Linz i Viena
en 5 dies, per a aquelles persones que disposeu de menys dies

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
5 DIES / 4 NITS
KILÒMETRES:
148 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
LINZ - (ÀUSTRIA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
07/04/2023 - 21/10/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 7 D'ABRIL AL 21 D'OCTUBRE DE 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

4 nits en habitacions amb bany privat.

Assegurança de la bicicleta

Esmorzar o 3 x mitja pensió amb suplement (a Viena, només

Taxes turístiques

esmorzar).

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Transport diari de l'equipatge (1 maleta per persona, màxim 20
kg).
1 ampolla de vi (Wachau) per habitació.
1 bitllet de tren Krems / Viena (bicicleta inclosa).
Viatge amb tren Viena Westbahnhof – Linz (trasllat de les
mateixes bicicletes no inclòs).
Servei d'atenció telefònica (també caps de setmana).
Bossa de manillar amb llibre de ruta, mapes i material
informatiu 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 LINZ
Explori la ciutat pel seu compte. Agafi el trenet “Linz City Express” (passeig per la ciutat no inclòs) o visiti una de les
cerveseries a l’aire lliure o una taverna de vi. Linz és una ciutat de contrastos de tradició austríaca i el vibrant Art
Contemporani, va ser Capital de la Cultura Europea al 2009. Gaudeixi-la.

DIA 2: LINZ – STRUDENGAU (60 KM APROX)
Passant el bonic “Mostviertel”, pedalejarà fins a Grein. Una mica abans de Grein, la vall del Danubi s’estreny i anirà a través
del fascinant paisatge de “Strudengau”. A la petita ciutat barroca de Grein, l’esperen el teatre més antic d’Àustria, així com el
Museu Marítim al castell.

DIA 3: STRUDENGAU-NIBELUNGENGAU (40 KM APROX)
Pedalejarà per impressionants paisatges del salvatge “Strudengau” i “Nibelungengau” continuar fins a la regió de Wachau
(Regió declarada Patrimoni Cultural per la UNESCO).

DIA 4: NIBELUNGENGAU–VIENA (48 KM APROX) + TREN KREMS VIENA
Seguiu el Danubi a través dels magnífics paisatges de la regió de Wachau, fins arribar a la ciutat mil·lenària de Krems.
Observi i gaudeixi de l'excepcional arquitectura gòtica. A partir d'aquí, seieu i relaxeu-vos al tren a la metròpoli del Danubi,
capital d'Àustria i la ciutat del vals, Viena.

DIA 5: VIENA
Abans de sortir de Viena, no s’oblidi de visitar el famós “Naschmarkt” de menjars internacionals i souvenirs, i de parar a
gaudir de la bellesa del Castell de “Schönburnn”. Sortida individual o possibilitat de realitzar 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 07 al 21 d'octubre del 2023
Temporada 2: Del 08 d'abril 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
Llegir més
PREUS PER PERSONA Doble Individual Mitja pensió Alquiler bici 7/21 Alquiler bici eléctrica
Temporada 1

369 € 529 €

Temporada 2

439 € 599 €

Temporada 3

469 € 629 €

95 €

98 €

220 €

Informació addicional
L'assegurança de la bicicleta i les taxes turístiques no estan incloses al preu. Assegurança d'assistència i anul·lació no inclosa al
preu. Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres a destinació, trasllats, compra de cascos, bicicletes per a nens, etc.
Consulteu preus.

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

