El Danubi alemany en bici
Ruta en bicicleta pel Danubi alemany amb inici a Donauwörth, recorrent Baviera per
acabar a Passau, coneguda com la ciutat dels tres rius

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
310 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
DONAUWÖRTH - (ALEMANYA) / PASSAU - (ALEMANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
09/04/2023 - 15/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits amb esmorzar en hotels 3***.

Taxes turístiques.

Transport d'equipatge d'hotel a hotel fins Passau, sense límit

Tot allò que no reflectit a la promoció.

d'equipatge, max. 20 kg / peça d'equipatge.
Entrada al Museu Mobile a Ingolstadt.
Viatge en vaixell des de Weltenburg cap a Kelheim incl.
bicicleta.
Descripció detallada del tour en espanyol amb mapes (1 x per
habitació).
Servei telefònic durant 7 dies.

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 DOANUWÖRTH/ WÖRNITZSTEIN
El teu viatge comença a la ciutat de Donauwörth, on l'antiga ruta comercial més important entre Nuremberg i Augsburg creua
sobre el Danubi. Les grans i boniques cases antigues fan recordar la riquesa i la importància històrica que va tenir la ciutat.

DIA 2: DONAUWÖRTH - INGOLSTADT (65 KM. APROX.)
Sortint de Donauwörth arribarás aviat als contraforts del Jura Francòfon fins Neuburg. Recomanem fer una pausa per visitar el
casc antic de Neuburg on descobriràs l'església "Hofkirche" o el castell de la ciutat. La ciutat d'Ingolstadt, es presenta amb un
ambient medieval sorprenent. Aquí és per on van passar la dels bàrbars fa 500 anys.

DIA 3: INGOLSTADT – ABENSBERG / BAD GÖGGING (40 KM APROX.)
En aquesta etapa recorrerà amb bicicleta les precioses planes del riu Danubi fins arribar a Bad Gögging. Aprofiti per pendre
un petit descans i comenci de nou el recorregut cap a Abensberg. Aquesta petita ciutat destaca pel seu bell nucli antic. No
desaprofiti l'oportunitat de prendre una cervesa a l'aire lliure al jardí de Hundertwasser Kuchlbauer.

DIA 4: ABENSBERG – REGENSBURG + TRAM AMB VAIXELL (55 KM. APROX.)
La ruta d'avui et porta a Regensburg (Ratisbona), el punt més al nord del Danubi. És interessant fer un esforç per arribar al
cim on hi ha unes vistes magnífiques. La ciutat de Regensburg és la ciutat Millor conservada d'Alemanya, considerada
patrimoni cultural de la Humanitat per la UNESCO.

DIA 5: REGENSBURG - STRAUBING (50 KM. APROX.)
Prendràs el seu primer descans del dia al Temple de Walhalla prop de Donaustauf. El teu viatge continua a la vora del Danubi
que es corba al llarg de l'ampli paisatge pla en meandres generosos. Passaràs pel Castell de Wörth i et trobaràs enmig del
paisatge anomenat "Gäuboden". El destí d'avui és la ciutat de Straubing, on tots els estius el popular Gäubodenfest dóna lloc
a aquesta ciutat.

DIA 6: STRAUBING – DEGENDORF (40 KM. APROX.)
Avui pedaleja primer a través de la ciutat de Bogen. Al 1104, Bogen es va fer famós gràcies a la troballa d'una Madona
embarassada. L'església Mariä Himmelfahrt sobre del Bogenberg és l'església pelegrina més antiga de Baviera. Segueix a
través de Pfelling, Mariaposching i l'abadia dels benedictins de Metten fins Deggendorf, un lloc amb característiques gòtiques
i barroques.

DIA 7: DEGGENDORF - PASSAU (60 KM. APROX.)
La ruta d'avui passa pel petit poble històric de Vilshofen. En poc temps arribaràs a la teva destinació, la ciutat dels tres rius i
ex seu bisbal de Passau. Pren-te el temps per descobrir el Danubi, Inn i Ilz en un viatge en vaixell i acaba el dia d'aquesta ruta
amb una passejada pel nucli antic o una visita al castell Oberhaus.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL O NITS EXTRES
Després de l'esmorzar acaba el seu viatge amb bicicleta al llarg del Danubi bavarès, pot tornar a casa o estendre la seva
estada.

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 A: del 09 al 30 d'abril i del 08 al 15 d'octubre.
Temporada B: del 01 al 10 de maig i del 15 de setembre al 07 d'octubre.
Temporada C: del 11 al 25 de maig, del 11 al 30 de juny i del 01 al 14 de setembre.
temporada D: del 26 de maig al 10 de juny i del 01 de juliol al 31 d'agost.
DESCOMPTES FAMÍLIES
Nens 0 - 5 anys = -100%
Nens de 6-11 anys = -50%
Nens de 12-17 anys = -25%
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D

Hab. Doble amb esmorzar 699 €

799 €

899 €

949 €

Suplement Hab. Individual 250 €
Lloguer bicicleta

100 €

Lloguer bicicleta elèctrica 240 €
Lloguer bicicleta nen

50 €

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

