Ruta en bici de Salzburg a Viena
Coneix la nostra proposta per viatjar en bici des de Salzburg a Viena, les dues
ciutats més emblemàtiques d'Àustria. Creuant l'espectacular regió de
Salzkammergut. Llacs, boscos i naturalesa increïble

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
334 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
SALZBURG - (ÀUSTRIA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 21/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en habitacions amb bany privat.

Taxes turístiques.

Esmorzar o 6 dies de mitja pensió amb suplement (a Viena, només esmorzar).

Assegurança de bicicleta.

Transport diari de l’equipatge (1 maleta per persona, 20 Kg. màx.).

Tot allò que no es presenti a la promoció.

1 bitllet de vaixell o en tren des de Ebensee al llac Traun (bici inclosa).
1 bitllet de tren Lambach – Linz (bici inclosa).
1 bitllet de tren Tulln – Viena (bici inclosa) .
1 ampolla de vi per habitació de la regió de Wachau.
Servei d’atenció telefònica (també en 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 SALZBURG
Aprofita el temps restant per a fer un passeig per la pintoresca part antiga d’aquesta fascinant ciutat cultural.

DIA 2: SALZBURG – ATTERSEE (60 KM APROX)
Al llarg de l’antiga línia de ferrocarril d’Ischler, que passa vorejant el Llac Mondsee, arribaràs als turons d’Attergau i
d’Attersee, on podràs gaudir de variades activitats a l’aire lliure i activitats aquàtiques.

DIA 3: ATTERSEE – TRAUNSEE (30 KM APROX) + TREN O VAIXELL EBENSEE - GMUNDEN
Avui arribaràs a la romàntica Vall de "Weissenbachtal" per arribar al llac "Traunsee". Continua fins Ebensee, on t'estarà
esperant el vaixell. Gaudeix del bonic paisatge

DIA 4: TRAUNSEE – LINZ (31 KM APROX) + TREN LAMBACH - LINZ
La ruta continua pels pobles de Laakirchen i Steyrermühl fins a Lambach. A Lambach, agafaràs un tren fins la capital de l’Alta
Àustria i Capital de la Cultura Europea de 2009, Linz.

DIA 5: LINZ – STRUDENGAU (60 KM APROX)
Gaudeix del dia amb la visita al monestir de St. Florian i fes una parada en un dels pobles més antics d'Àustria (Enns). El destí
final de l'etapa és el romàntic poble barroc de Grein, on es troba el teatre més antic d'Àustria.

DIA 6: STRUDENGAU – WACHAU (63 KM APROX)
Aquest dia creuaràs les regions de Strudengau i Nibelungengau, arribant al famós Wachau, recentment declarat com a
Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. Visitaràs el monestir benedictí de Melk i tastaràs el vi local d'algun
"Heurigen" (típiques tavernes de vi).

DIA 7: WACHAU – VIENA (65 KM APROX) + TREN TULLN - VIENA
Gaudeix del viatge a través de Weissenkirchen i Dürnstein. Faràs una parada al poblet medieval de Krems, on podràs visitar
l’impressionant monestir benedictí de Gottweig. Des de Tulln, agafaràs un tren fins la “Ciutat de la Música”, Viena.

DÍA 8: VIENA
Sortida individual o possibilitat de nits extra. Gaudeix d’aquesta gran ciutat!

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 23 de setembre al 06 d'octubre del 2023.
Temporada 3: Del 29 d'abril al 22 de setembre del 2023.
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 per a grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA ALLOTJAMENT

LLOGUER DE BICICLETA

Hab. Doble Hab. Individual Mitja pensió 7/21

Elèctrica

Temporada 1

729 €

939 €

220 €

Temporada 2

869 €

1.079 €

Temporada 3

1.029 €

1.239 €

157 €

98 €

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

