Ruta Passau Linz amb nens en 6 dies
Una proposta per fer amb nens, en un viatge de 6 dies, còmode i apte per a tot tipus
d'usuaris, entre dues de les ciutats més emblemàtiques del Danubi

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
6 DIES / 5 NITS
KILÒMETRES:
75 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PASSAU - (ALEMANYA) / LINZ - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 23/09/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

5 nits en hotels familiars amb bany privat (hotels pensats per a famílies).

Taxes turístiques.

Esmorzar o 5 x mitja pensió amb suplement.

Assegurança de bicicleta.

Transport diari d'equipatge (1 maleta per persona / màx. 20 kg).

Qualsevol servei no especificat en l'oferta.

1x viatge en vaixell Passau - Kasten incl. Bicicleta.
Passeig en tren Ottensheim - Linz incl. Bicicleta.
Viatge amb tren Linz - Passau (Transfer de bicicletes pròpies no incl.).
Wifi gratuït a tots els hotels.
Servei d'atenció telefònica (també els caps de setmana).
Bossa de manillar amb el llibre de ruta, 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: PASSAU
Arribada individual per començar les teves vacances amb bicicleta pel riu Danubi. Se us lliuraran els documents de viatge a la
recepció de l'hotel i haureu de recollir les bicicletes al lloc acordat. Gaudiu d'un passeig pel nucli antic de Passau i el seu moll
ple de vaixells que no deixen indiferent a ningú.

DIA 2: PASSAU – NIEDERRANNA / VOLTANTS, APROX. 15 KM + VIATGE EN VAIXELL A
KASTEN
Després de l'esmorzar, gaudeix del viatge en vaixell de Passau a Kasten, on comença el recorregut amb bicicleta. Uns pocs
quilòmetres més endavant, podràs veure la sirena Isa, i sens dubte, us recomanem una visita al món d'aventures aquàtiques
"Haus am Strom" a Engelhartszell.

DIA 3: NIEDERRANNA / VOLTANTS - OBERMÜHL, APROX. 20 KM
Aviat, arribaràs al mundialment famós "Schlögener Schlinge", on el riu Danubi es va obrir pas formant un paisatge únic en
forma de "S". Al llarg del recorregut trobareu fortaleses i ruïnes als turons verds que realcen el paisatge. Consell per a
famílies: Camineu fins al punt de vista del "Schlögener Schlinge".

DIA 4: OBERMÜHL – EFERDING, APROX. 20 KM
En deixar enrere l'Alt Danubi, us trobareu amb el bell paisatge de Eferdinger Becken. Al llarg de la ruta podreu veure àrees
d'hortalisses i fruites, recomanem degustar el picant Essiggurkerl o les delicioses especialitats d'espàrrecs. Consell per a
famílies: visitar la ruïna Schaunberg on podreu reviure els temps dels cavallers.

DIA 5: EFERDING – LINZ, APROX. 20 KM
En aquesta etapa, aniràs tranquil·lament en bicicleta pel costat sud fins arribar a la central elèctrica de Ottensheim, on
canviareu l'altra banda del riu. Des Ottensheim, pren el tren a Linz. Consell per a famílies: Visiteu el món dels contes de fades
de Pöstlingberg a Linz.

DIA 6: LINZ
Retorn amb tren a Passau des Linz (inclòs).

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 09 al 23 de setembre del 2023.
Temporada 2: Del 29 d'abril al 19 de maig del 2023.
Temporada 3: Del 20 de maig al 08 de setembre del 2023.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, compra de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREUS PER

HABITACIÓ

PERSONA

DOBLE

HAB. INDIVIDUAL MITJA

TEMPORADA 1

379 €

509 €

TEMPORADA 2

469 €

599 €

TEMPORADA 3

529 €

659 €

LLOGUER

LLOGUER BICICLETA

PENSIÓ

BICICLETA

LÈCTRICA

160 €

98 €

220 €

REDUCCIÓ PER NENS
0-8 anys

9-11 anys

12-14 anys

A partir de 15 anys

-100%

-50%

-25%

-10%

* Compartint habitació doble amb 2 adults. Reducció aplicable al preu base de la ruta*

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

