Ruta en bici Praga Dresden pel riu Elba
Dos països amb bici per un itinerari pla, sense massa complicacions, entre les
capitals de la República Txeca i la de Saxònia

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
6 DIES / 5 NITS
KILÒMETRES:
240 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PRAGA - (TXÈQUIA) / DRESDE - (ALEMANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2023 - 31/10/2023
SORTIDES RUTA GUIADA:
30/04/2023
28/05/2023
25/06/2023
09/07/2023
30/07/2023
27/08/2023
17/09/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

• 5 nits d'allotjament a la categoria escollida.

Assegurança de la bicicleta.

• Esmorzar bufet cada dia.

Taxes turístiques.

• Mapes i documentació detallada de les ciutats i la ruta (1 per habitació).

Tot allò que no figuri en

• Kit de reparació de les bicicletes (1 per habitació).

l'oferta.

• Trasllats d´equipatge d´hotel a hotel.
• Trasllat de tornada a Praga.
• 24 hores d'assistència telefònica.
• Tracks GPS.

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: PRAGA – MELNIK / 58-70 KM APROX.
Recollida a l'aeroport o hotel. És molt recomanable ampliar la seva estada a la República Txeca per tal de poder visitar la
bella Praga. Podem organitzar els seus serveis d'allotjament i Tour guiat per a vostè a Praga i rodalies. Tot i la primera petita
pujada, l'etapa d'avui segueix un camí agradable al cor de la regió vitivinícola txeca i la ciutat de Melnik. Just abans de sortir
de Praga, passarem pel castell barroc de Troja i continuarem cap al nord seguint la riba del riu Vltava. El riu talla aquí la terra
creant formacions rocoses molt interessants i profundes valls. Les visites als castells de Nelahozeves o Veltrusy són els
principals punts forts d'avui. Acabarem aquesta etapa en un vell poble situat a la confluència dels rius Vltava i Elba amb una
copa de vi.

DIA 2: MELNIK – LITOMĚŘICE / 50 KM APROX.
L'etapa d'avui ens porta a través d'una tranquil·la regió al costat del riu Elba sense canvis significatius d'altitud. Aquesta, és
una de les regions més fèrtils de la República Txeca. A causa de la confluència dels rius Vltava i Elba, el riu guanya força i poc
a poc es converteix en una important via fluvial europea. Després de passar el Castell de Liběchov, arribarem a la ciutat de
Roudnice nad Labem i tindrem l'oportunitat d'admirar una antiga església i un castell. La parada més impressionant d'avui és
la fortalesa de Terezin de finals del segle XVIII, que mostra l'arquitectura militar de l'època. Durant la Segona Guerra Mundial
es va omplir d'odi i crueltat, ja que va ser utilitzada com a camp de concentració jueu pels nazis. Conclourem el dia al centre
espiritual d'aquesta regió, la ciutat de Litoměřhissi.

DIA 3: LITOMĚŘICE – DECIN / 52 KM APROX.
El tercer dia el dedicarem a explorar la part romàntica de les Muntanyes Centrals. Tot i que aquesta regió és molt
muntanyosa, seguirem la riba del riu Elba i, la major part del temps, turons amb diverses ruïnes ens envoltaran. Aquesta
regió volcànica ha estat sempre un terreny ideal per a la construcció de castells i fortaleses, moltes de les quals
lamentablement no s'han conservat fins al dia d'avui. El Castell Střekov, que va ser construït al cim d'un penya-segat de roca
escarpada, és un dels castells més romàntics de la República Txeca. Després d'una pronunciada pujada, serem recompensats
amb una magnífica vista. El punt final d'aquesta etapa serà la Porta Nord de la República Txeca i la ciutat de Decin, la ciutat
amb la menor altitud del país.

DIA 4: DECIN – SUIZA TXECO-SAXONA – BAD SCHANDAU / 25 KM APROX.
Aquest dia serà completament opcional, però sempre especial! Al matí vostè pot decidir, si prefereix passejar amb bicicleta o
navegar fins a l'últim punt de la República Txeca - Hřensko. Aquesta ciutat fronterera es troba al cor de la República Txeca i
el Parc Nacional de la Suïssa saxona i ofereix moltes activitats atractives. És molt bona opció, especialment per als amants
del senderisme. Compta amb nombrosos senders turístics que el porten a través de ciutats rocoses, altiplans, profunds
barrancs i vessants. És d'admirar la meravella Porta Pravcicka, el major pont de roca natural d'Europa. També pot navegar en
vaixell a través del riu Kamenice. Continuarà el seu Tour en bicicleta per un dels molts senders senyalitzats que hi ha en
aquest meravellós país, o pot combinar el viatge en vaixell amb un passeig en un tramvia històric per un romàntic vall fins
Bad Schandau. Encara que sigui el lloc més baix de la República Txeca es sentirà com si estigués a la muntanya tot el temps!
Després de dir adéu a la República Txeca creuarà la frontera a Alemanya sortint de la històrica ciutat balneari de Bad
Schandau.

DIA 5: BAD SCHANDAU - DRESDE / 50 KM APROX.
Aquest dia està ple de llocs d'interès històric! Poc després de sortir de Bad Schandau veurem la impressionant Fortalesa de
Königstein i una bonica formació rocosa amb un romàntic pont. Opcionalment, vostè podrà realitzar una visita panoràmica de
la ciutat, gaudint de magnífiques vistes i exposicions. Val la pena, ja que es tracta d'una excursió molt interessant. L'esforç
realitzat per pujar fins a grans altituds es veurà recompensat per la inoblidable panoràmica dels voltants. Un parell de
quilòmetres més per la carretera, i un cop travessada la ciutat de Pirna, arribarem a la regió de Dresden. Trobarem bells
castells i museus de mestres de la música, com Karl Maria Weber i Richard Wagner, que es va inspirar en aquesta zona per
crear les seves obres. El destí final de l'etapa d'avui, així com d'aquesta gira, és la ciutat de Dresden.

DIA 6: DRESDE
En el cas d'estar interessat, li podem oferir el servei de guies de turisme o ajudar a prolongar la seva estada. Probablement
no hi ha una altra ciutat a Alemanya que simbolitzi millor la turbulenta història d'aquest país. Mostra segles d'auge cultural i
arquitectònic combinats amb la llibertat.

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
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc.
Consulteu preus. Preus especials per a grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

RUTA AUTOGUIADA RUTA AMB GUÍA*

Hab. Doble / Cat. B

595 €

1.065 €

Hab. Individual / Cat. B

760 €

1.230 €

Hab. Doble / Cat. A

830 €

-

Hab. Individual / Cat. A

1.020 €

-

Lloguer bicicleta

83 €

Lloguer bicicleta elèctrica 167 €

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

