Ruta en bicicleta pel llac Neusiedl
Una ruta en bici sense moure't del mateix hotel, visitant cada dia els diferents punts
d'interès que envolten el llac Neusiedl, situat entre Àustria i Hongria. Una proposta
pensada per a tota la família

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
244 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / UN SOL HOTEL
INICI / FINAL:
PODERSDORF - (ÀUSTRIA) / PODERSDORF - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
DC., 01/04/2020 - 12:00 - DV., 16/10/2020 - 12:00

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en habitació escollida amb bany privat

Taxes turístiques

Esmorzar (també opció de mitja pensió que es reserva i paga

Assegurança de bicicleta

en el mateix hotel)

Tot allò que es mencioni a la promoció

Targeta “Lake Neusiedl Card” (ferris, museus i vàries entrades
a preus reduïts o gratuïtes)
Entrada gratuïta als banys termals de St Martins
Assistència telefònica durant tota la setmana i caps de setmana
Bossa de manillar, 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 PODERSDOR
Arribada individual a Podersdorf. Check-in, entrega de bicicletes i documentació. Explora els voltants i acaba el dia amb una
copa de vi als voltants del llac Neusiedl.

DÍA 2: LAGO NEUSIEDL (48 KM APROX)
Aniràs per la riba nord del llac, a través de pobles pintorescos i petites ciutats fins que arribis a Rust, el poble de les cigonyes.
Pots tornar a Podersdorf en ferri i gaudir dels últims raigs de sol.

DIA 3 : VI I CULTURA (43 KM APROX)
Els vins d’aquest regió son molt distingits i deliciosos. Durant el teu viatge per les vinyes i petits turons podràs gaudir d’unes
vistes meravelloses de la regió i del llac. El castell de Halbturn es la construcció barroca més important de Burgenland.

DIA 4 : LACKEN (48 KM APROX)
Val la pena visitar “Lacken” (petits llacs). La gran majoria tenen menys de 50 cm de profunditat, i algun d’ells son d’aigua
salada. Aquests “Lacken” son la raó de la varietat de flora d’aquesta regió. Passaràs per pantans, camps de canya i vinyes,
on el raïm és aclamat per tot el món per a fer vi d’alta qualitat.

DÍA 5: DIA DE DESCANS
Un dia per relaxar-se i agafar forces, també per poder gaudir del llac i les seves nombroses activitats com nadar, anar amb
veler o fer surf. També podeu gaudir del spa del hotel.

DIA 6 : SOPRON / HONGRIA (72 KM APROX)
Després d’un petit viatge en ferri cap al sud a la ciutat del festival de “Mörbisch”, continuaràs pedalejant cap a la part
hongaresa del llac, i arribaràs a Sopron, situada prop de la frontera. És una ciutat rica en monuments històrics i amb molts
llocs d’interès per visitar. Recomanació: visitar casa vitivinícola “Raspi” al poble Fertöràkos

DIA 7: ELS CIRERERS EN FLOR (44 KM APROX)
El dia comença amb un petit viatge en ferri fins a l’altra banda del llac. La ruta d’avui et portarà al llarg de les vinyes i de
milers de cirerers. Podrà gaudir de les meravelloses vistes de la plana d’Hongria que li recompensarà algunes petites pujades
del camí. Tornada a Podersdorf en ferri.

DIA 8: PODERSDORF
Sortida individual o possibilitat de nits extra.

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

Preus

PREUS 2020

Temporada 1: Del 01 al 24 d'abril i del 06 de setembre al 16 d'octubre del 2020
Temporada 2: Del 25 al 29 d'abril del 2020
Temporada 3: Del 30 d'abril al 05 de setembre del 2020

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
Preu hab. estándar Tour en bicicleta

Lloguer bicicleta

DOBLE INDIVIDUAL 7/21

ELÈCTRICA

Temporada 1

459 €

-

161 €

Temporada 2

469 €

-

Temporada 3

589 €

-

72 €

Preu hab. vistes al llac Tour en bicicleta

Lloguer bicicleta

DOBLE INDIVIDUAL 7/21

ELÈCTRICA

Temporada 1

569 €

639 €

161 €

Temporada 2

689 €

759 €

Temporada 3

829 €

899 €

72 €

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

