Trekking de Salzburg a Viena
Una ruta de senderisme entre Salzbrugo i Viena, visitant l'extraordinari patrimoni de
la UNESCO

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
10 DIES / 9 NITS
KILÒMETRES:
89 KM
INICI / FINAL:
SALZBURGO - (ÀUSTRIA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
VIGÈNCIA RUTA:
RUTA INDIVIDUAL
SORTIDES TOTS ELS DIES MENYS DEL 05 DE JUNY AL 20 DE SETEMBRE.
MÍNIM 2 PERSONES

Serveis
Inclosos

No inclosos

4 nits en hotels 4 * amb esmorzar.

Ticket de tren Hallstatt – Melk, Krems – Viena y Bad Ischl –

5 nits en hotels 3 * amb esmorzar.

Bad Goisern 78€ per persona i bitllet.

Trasllat de l'equipatge Salzburg - Wolfgangsee.
Trasllat de l'equipatge Wolfgangsee - Hallstatt.
Entrada ferri llac Wolfgangsee.
Tot inclòs bitllet per la muntanya Krippenstein (telefèric, cova
de gel, ...).
Entrada llac ferri Hallstatt.
Tour en vaixell Melk - Krems.
Llibre de ruta.
Atenció telefònica.

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
Nit a Salzburg.

DIA 2: MONTANYES DE SALZBURGO (8-10 KM. APROX.) DE 3 A 5 HORES.
Les muntanyes de la ciutat són part de les famoses vistes a la ciutat històrica, així com els carrerons i esglésies del centre.
Començarà el seu recorregut fins a un monestir on el Papa Pau va romandre durant la seva visita a Salzburg. Passant pel
centre històric pujarà al turó que el porta a la fortalesa, on tindrà una vista cap als Alps bavaresos. Després caminarà sobre el
turó del "monjo" que passa pel museu d'art modern i acaba al costat de la fàbrica de cervesa dels monjos agustins. Allà
trobarà un bonic jardí, antigues tavernes de cervesa i bon menjar local. Ara podrà tornar caminant a l'hotel o bé agafar un
bus de retorn cap a la ciutat.

DIA 3: BUS A ST GILGEN–CAMÍ DE PELEGRINATGE A ST WOLFGANGSEE (12 KM. APROX.)
4 -4,5 HORES.
Al matí, agafarà l'autobús públic cap a St. Gilgen, on se segueix el rastre històric dels pelegrins des de l'Edat Mitjana fins
arribar a St. Wolfgang. Aquesta ruta no forma part del Patrimoni Mundial; però a la regió dels llacs i muntanyes, ofereix
gairebé tot i representa aquesta regió de vacances. Un Bell llac, muntanyes meravelloses, pobles encantadors. Nit al llac
Wolfgangsee. Inclou transport d'equipatge.

DIA 4: BUS A BAD ISCHL – BAD GOSIERN – HALLSTATT (14 KM) 4-5 HORES.
Avui seguirà el rastre del camí de sal que s'inicia a l'antiga ciutat de Bad Ischl, el qual s'estén cap amunt fins arribar a la
muntanya de sal a Hallstatt. El sender es construeix en part a la roca i l'aigua salada segueix corrent cap a les salines on es
produeix la sal. En Hallstatt es troba la mina de sal més antiga del món, també hi ha camps d'enterrament dels celtes i un llac
que sembla un fiord (UNESCO). Per explicar com d'antiga i important és Hallstatt "una història real ens explica que quan
Roma era un poble, Hallstatt era ja una ciutat." Per això, aquest "petit poble" va donar nom a tota una època.

DIA 5: CAMINS DE HALLSTATT (3-10 KM. APROX.) 1-3 HORES
Descobreixi el patrimoni mundial de la muntanya Krippenstein amb la famosa cova de gel i meravellosos camins alpins. En
funció del seu estat físic, és possible triar entre un viatge d'anada i tornada fàcil de 3 hores fins a un màxim de 5 hores.
Sempre es veu la glacera de la muntanya Dachstein. Val la pena la visita guiada a la cova de gel, que està a dalt de les
muntanyes. Nit a Hallstatt / Bad Goisern. Inclou transport d'equipatge.

DIA 6: HALLSTATT- TREN A MELK- VAIXELL A KREMS
Haurà de prendre el tren des de Hallstatt passant per la regió de Salzburg, Salzkammergut, amb els seus llacs i muntanyes.
És un viatge llarg, i haurà de canviar de tren dues vegades per arribar a la vall de Wachau però el viatge en vaixell des Melk a
Krems valdrà la pena. Veurà pobles històrics, petits llogarets on fan el seu vi, vinyes, castells i molts més llocs d'interès. El
recorregut acaba a la ciutat de Krems. On pasara'n nit. No inclou transport d'equipatge.

DIA 7: KREMS - DÜRNSTEIN (11 KM. APROX.) 3,5 – 4,5 HORES.
Les vinyes comencen directament als afores de la ciutat, caminarà cap amunt per gaudir d'una impressionant vista sobre el
riu Danubi i Krems, així com l'impressionant monestir Göttweig. A través dels turons, es pot caminar en les ruïnes de la
fortalesa de Dürnstein, on la llegenda diu que el rei cor de Lleó estava captiu i Blondel el va rescatar. Seguirà fins a la
històrica ciutat de Dürnstein, on podrà passejar pels carrerons. Tornada amb autobús a Krems. Nit a Krems.

DIA 8: KREMS – TREN A VIENA- TOUR BICI PER VIENA (15 KM. APROX.) 3 HORES EN BICI
Després d'arribar amb tren a Viena, a la tarda, descobrirà el centre de la ciutat en un viatge en bicicleta guiada. Mostrarem
els principals llocs d'interès, i hi haurà encara temps per entrar a visitar algun lloc d'interès turístic. Nit a Viena. No inclou
transport d'equipatge.

DIA 9: KAHLENBERG I/O VISITA PER VIENA (11 KM. APROX.) 4 HORES.
El recorregut a peu s'iniciarà al famós barri de Grinzing a Viena, amb els seus restaurants on serveixen el seu propi vi, petits
carrerons i vinyes. Amb el tramvia, que condueix a Grinzing, començarà a caminar fins a la muntanya Kahlenberg on es
veuen els boscos de Viena, així com el Danubi i les planes cap a l'est. Després del recorregut degustar el vi local acompanyat
per la música tradicional i gaudir de l'estil típic de Viena.

DIA 10: SORTIDA INDIVIDUAL DE VIENA

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

Preus
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, etc. Consulteu preus.
Llegir més
PREU PER PERSONA Ruta individual autoguiada
Habitació doble

1.025 €

Habitació individual

1.275 €

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

