Ruta en bici pels llacs d'Àustria
Una ruta en bici que et permetrà conèixer alguns dels paisatges més espectaculars
d'Àustria, a la regió de Salzburg, en contacte directe amb la natura

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
265 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
SALZBURGO - (ÀUSTRIA) / SALZBURGO - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 07/10/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 08 D'ABRIL AL 07 D'OCTUBRE DEL 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

Estada a la categoria seleccionada.

Taxes turístiques

Esmorzar tipus bufet o esmorzar continental.

Tot allò que no es presenti a la promoció

Reunió de benvinguda.
Transport diari de l'equipatge entre hotels.
Rutes excel·lentment planificades.
Informació detallada del viatge (mapes de rutes o mapes de
vista general, descripció de rutes, llocs d'interès turístic,
números de telèfon importants).
Senyalització específica.
Excursió amb vaixell per l'Attersee (només durant la
temporada 3).
Viatge amb tren Llac Traunsee - Llac Hallstättersee (bicicleta
inclosa).
Trasllat de la bici a Tiefbrunnau (possibilitat de viatge en
telefèric per a un nom limitat de persones).
GPS data disponible.
Servei d'atenció telefònica.
Assegurança de bicicleta.

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 O ALS LLACS DE TRUMER
Entrega de la informació sobre la ruta i les bicicletes. En el cas dels que arribin als Llacs de Trumer (menys dies de ruta), les
excursions diàries posteriors es faran d’acord amb l'itinerari (aquests clients comencen amb la ruta descrita al tercer dia,
anant per Salzburg – llacs de Trumer a l’última etapa).

DIA 2: SALZBURG – LLACS TRUMER/ LLAC WALLERSEE (45-55 KM APROX)
Avui pedalejaràs al llarg de Salzach fins Oberndorf (lloc de naixement de la nadala "Nit de Pau"), Arnsdorf (el museu de la "Nit
Silenciosa"), Michaelbeuern (Abadia), i més endavant pels llacs de Trumer (Llac Obertrumer See, Llac Mattsee, Llac
Grabensee) i també per una part del llac Wallersee. També es possible fer una versió directa i més curta de la ruta!

DIA 3: LLACS DE TRUMER/ LLAC WALLERSEE – LLAC MONDSEE (50 KM APROX)
Al tercer dia, la ruta et portarà a través de la reserva natural dels llacs Egelseen a Schleedorf (poblet pintoresc i formatger).
Més tard, continuaràs per l'idíl·lic llac Irrsee. Nit a Mondsee (on es troba el castell famós “Smokehouse”).

DIA 4: LLAC MONDSEE – LLAC TRAUNSEE (50 - 80 KM APROX)
El dia comença amb un viatge amb vaixell a Weyregg (només durant la temporada 3, en les temporades 1 i 2 es va amb
bicicleta pel llac Attersee). Després, passaràs per la vall Aurachtal fins al llac Traunsee amb Gmunden (castell Orth, fàbrica de
ceràmica), Altmünster (museu de la bicicleta) i Traunkirchen ("Púlpit de Pescadors").

DIA 5: LLAC TRAUNSEE – LLAC HALLSTÄTTERSEE – BAD GOISERN/ VOLTANTS (20-35 KM
APROX)
Amb tren aniràs des del llac Traunsee fins Obertraun al llac Hallstättersee (Dachstein coves de gel). Més tard, continuaràs al
llarg del llac fins a Hallstatt ("patrimoni de la UNESCO, la mina de sal més antiga...). La destinació d’avui és Bad Goisern una
de les ciutats veïnes.

DIA 6: BAD GOISERN/VOLTANTS – LLAC WOLFGANGSEE (35 KM APROX)
Via Bad Ischl (Parc de l'Emperador, Vila de l'Emperador, casa del te de l'emperadriu Sissi) pedalejaràs al llarg del riu Ischler
Ache fins al Llac Wolfgangsee. Aniràs a través de llocs com St Wolfgang (Hostal Cavall Blanc, església parroquial, tren de
cremallera en el Schafberg), Strobl, Llac Abersee (congost Zinkenbachklamm) i St. Gilgen - el poble de Mozart al llac
Wolfgangsee.

DIA 7: LLAC WOLFANGSEE – SALZBURG (40-50 KM APROX) + RUTA SENDERISME
En el setè dia, prendràs la ruta ciclista fins St. Gilgen ("Poble de Mozart"), la petita ruta de senderisme al Tiefbrunnau, passat
el llac Hintersee, i el congost Strubklamm dins la vall Wiestal (presa); S'arriba a través de Glasenbachklamm a la vall
Salzachtal. Poc abans d'arribar a Salzburg, val la pena visitar el castell de Hellbrunn (parc, zoològic, jocs d'aigua). El seu destí
és el festival i la ciutat de Mozart, Salzburg, amb els seus nombrosos llocs d'interès (la fortalesa, la part antiga...).

DIA 8: SALZBURG
Sortida o possibilitat d’extensió del viatge.

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 8 al 14 d'abril i del 30 de setembre al 07 d'octubre de 2023
Temporada 2: Del 15 d'abril al 12 de maig i del 9 de setembre al 29 de setembre de 2023
Temporada 3: Del 13 de maig al 08 de setembre de 2023

Consulteu la possibilitat d'altres modalitats amb rutes més llargues o més curtes.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra del casc, bicicletes per a nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Les taxes turístiques no estan incloses al preu.
Llegir més
PREU PER PERSONA Preus base Categoria A Lloguer de bici
Doble

Sup. Indiv. 7/21

Temporada 1

1.049 €

299 €

Temporada 2

1.099 €

Temporada 3

1.229 €

Elèctrica

110 € 266 €

PREU PER PERSONA Preus base Categoria B Lloguer de bici
Doble

Sup. Indiv. 7/21

Temporada 1

899 €

169 €

Temporada 2

949 €

Temporada 3

1.059 €

Elèctrica

110 € 266 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT
Categoria A: Hotels 3 * i 4 *
Categoria B: Hotels 3 *, hostals o pensions.

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

