Ruta pel Danubi en bici i vaixell
Pedala per la ruta més famosa d'Àustria mentre t'allotges en un luxós vaixell amb
totes les comoditats. Una ruta fàcil, ideal per a tot tipus de persones, sense haver de
fer i desfer maletes. Pots fer-la pel teu compte o en grup

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
195 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / BICI I VAIXELL
INICI / FINAL:
PASSAU - (ÀUSTRIA) / PASSAU - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 23/09/2023
DISSABTES, 29 D'ABRIL, 27 DE MAIG, 10,17 I 24 DE JUNY, 1, 8,15, 22, 29 DE JULIOL, 19, 26 D'AGOST, 09 I 23 DE SETEMBRE DE
2023

Serveis

Inclosos
8 dies/ 7nits a cabina exterior amb bany privat i aire

No inclosos
Tot allò que no aparegui en la promoció

condicionat.
Taxes portuàries.
Pensió completa: bufet d'esmorzar, dinar a bord o dinar per
emportar.
(ciclistes), pausa per al cafè a la tarda, sopar incl. vi de la
casa, cervesa de barril i begudes (2/3 plats a escollir).
1 sopar de gala de comiat amb còctel i espectacle.
Música en viu diàriament.
Reunió informativa diària (en anglès).
Guia a bord (no fa les excursions amb bicicleta).
Diari de bord i informació diària.
Mapes i informació de la ruta (1 per cabina).

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 A PASSAU
Arribada individual a Passau. Aquesta ciutat també és coneguda com “La ciutat dels tres rius”. Embarcament a les 16:00h.
Utilitzi el seu temps lliure per aprofitar per visitar la part antiga, visitant la gran església catòlica i gaudeixi dels típics ‘beer
gardens’. A les 18:30h surt el creuer del port

DIA 2: ENGELHARTSZELL – BRANDSTATT (45 KM APROX)
A l'etepa d'avui descobriràs petites posades rústiques a la vora del sender que conviden a provar delícies típiques com el peix
fresc rostit i servit en un pal. Recomanem apropar-se al punt d'observació Schlögener Blick, on gaudirà d'una vista realment
impressionant de l'Schlögener Schlinge, punt on el Danubi s'obre pas a través d'un congost i es doblega sobre si mateix.

DIA 3: BRANDSTATT – LINZ (35 KM APROX)
Avui recorreràs prats verds fins arribar a la Capital Europea de la Cultura el 2009. Podràs visitar l'església més gran d'Àustria,
el Pöstlingbergbahn, el tren cremallera més empinat de el món i el Museu d'electrònica ARS, on presenciaràs alguns dels
exemples més impressionants de tecnologia moderna.

DIA 4: MAUTHAUSEN - GREIN (35 KM APROX)
L'etapa d'avui consistirà en recórrer el Danubi per les seves ribes per gaudir dels seus variats paisatges. Visita la ciutat
cèltica de Mitterkirchen. Pots prendre una ruta alternativa i visitar el Castell de Clam i el monestir de Baumgartenberg. Al
poble medieval de Grein, podràs visitar el teatre més antic d'Àustria i fer una passejada pel poble per apreciar la seva
arquitectura barroca.

DIA 5: TULLN – VIENA (35 KM APROX.)
A l'entrada de Viena, incrustat en un paisatge impressionant, trobareu el monestir de Klosterneuburg. Observeu la cúpula
impressionant d'estil barroc de més de 900 anys d'antiguitat. Passegeu per "Kahlenbergerdorf" i aprofiteu per prendre una
copa de vi en alguna de les seves tavernes. A continuació d'un passeig per les vinyes mentre gaudiu d'unes vistes
panoràmiques de Viena. A la tarda tindrà l'oportunitat de fer una visita guiada amb bus mentre passa pels nombrosos llocs
d'interès (no inclòs).

DIA 6: VIENA (DIA DE DESCANS)
Durant un recorregut per la ciutat amb bicicleta (opcional) podreu veure els exemples arquitectònics més famosos de Viena:
el Hofburg imperial, Catedral de Sant Esteve, el magnífic 'Ring'-boulevard i l'Òpera, el Burgtheater i l'ajuntament i, per
descomptat , el colorit "Hundertwasserhaus". Tindràs prou temps a la tarda per passejar o visitar un dels famosos cafès
vienesos. La nit pot acabar en nombroses maneres. Per exemple, assistint a un concert de Waltz o una Òpera al famós “Palau
Vienès” (opcional).

DIA 7: ETAPA CIRCULAR A LA VALL DE WACHAU (35 KM APROX)
Avui t'espera un dia inoblidable a la pintoresca regió de Wachau. Recorre els pobles vitivinícoles i aprofita per tastar algun
dels seus vins més prestigiosos. També tindràs l'oportunitat de descobrir la petita i encantadora ciutat de Dürnstein.

DIA 8: PASSAU
Tot viatge arriba al final. Un cop més podràs gaudir dels primers raigs de sol i del silenci de la vall del Danubi des de la
coberta. Contempla per darrer cop el paisatge abans d'arribar a Passau. Hora aproximada de desembarcament 11 am.

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: abril i octubre
Temporada 2: agost
Temporada 3: maig, juny, juliol i setembre
** TOUR GUIAT ** (anglès o alemany)
Sortides previstes: 10 de juny, 8 de juliol, 23 de setembre (grups mínims de 10 participants).
Guia durant la ruta amb bicicleta (en anglès)
Tiquets per al ferri
Llegir més
CABINES

STANDARD COMFORT MINISUITE SUPERIOR

Temporada 1

899 €

1.079 €

1.179 €

1.279 €

Temporada 2

999 €

1.179 €

1.279 €

1.379 €

Temporada 3

1.099 €

1.279 €

1.379 €

1.479 €

Cabina individual

55% de suplement

Tour guiat **

232 € de suplemento

Lloguer bicicleta

99 €

Lloguer bici elèctrica 210 €

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

