Ruta en bici pels llacs de Munic
Una ruta de 7 dies pel sud de la capital de Baviera, gaudint de paisatges excepcionals

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
260 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
MÚNICH - (ALEMANYA) / MÚNICH - (ALEMANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 09/09/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

Allotjament amb bufet d'esmorzar.

Les taxes turístiques.

Mitja pensió (opcional amb suplement).

Tot allò que no figuri en l'oferta.

Reunió de benvinguda.
Trasllat de l'equipatge d'hotel a hotel.
Bitllet de tren de Garmish Partenkirchen a Scharnitz.
Ruta planificada.
Documentació detallada del viatge (mapes, descripció de la
ruta, llocs d'interès, telèfons d'importància).
1 abonament per a un esmorzar al llarg de la ruta (salsitxa
típica alemanya).
Servei d'atenció telefònica 7 dies a la setmana.
Senyalització pròpia.
GPS a petició.
Assegurança de la bicicleta.

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 MUNIC
Reunió informativa introductòria i distribució de bicicletes. La capital de Baviera li està esperant amb molts llocs d'interès.

DIA 2: MUNIC – MURNAU / LLAC STAFFELSEE (65 KM APROX)
Des Munic s'haurà de desplaçar pel Parc Forstenrieder fins al Llac Starnberg. Des Starnberg, pel carril bici, directament
arribarà a la riba del Llac Seeshaupt. A través dels senders meravellosos, arribarà a llogarets de Baviera, passant pels Llacs
de Osterseen i el RiegSee fins Murnau i Staffelsee.

DIA 3: MURNAU – GARMISCH PARTENKIRCHEN (40 KM APROX)
Primerament, travessarà la reserva natural de Moos Murnauer (la regió d'erm més gran de l'Europa Central). Continuï a través
de la natura, seguint el riu Loisbach fins Garmisch Partenkirchen. Aquesta etapa és curta perquè pugui assolir el
Zugspitzbahn, a una alçada de 2962 metres. Des d'aquí podeu gaudir d'unes meravelloses vistes dels Alps.

DIA 4: GARMISCH PARTENKIRCHEN – WALLGAU (45 KM APROX)
Passarà per un pont de 300 metres d'altitud amb tren. Des d'allà el camí anirà una mica costa amunt a través d'unes goles
romàntiques i uns camps alpins exuberants a la font d'Isar. Tornar a través de la vall assolellat d'una gran altitud amb vistes
de les muntanyes de Karwendel i Wetterstein a través del bosc de Mittenwald cap Wallgau - un poble que encara conserva la
tradició bavaresa.

DIA 5: WALLGAU – BAD TÖLZ (50 KM APROX)
Passat Isarwinkel, després d'observar l'aigua blau turquesa de l'impressionant llac Sylvenstein, i per Lenggries a través de
paisatges amb encant fins arribar a Bad Tölz. La ciutat es troba a la cruïlla de dues rutes comercials, l'Isar i l'antiga ruta de la
sal des Reichenhall a Allgäu. Les cases ornamentades són una clara evidència de l'edat d'or.

DIA 6: BAD TÖLZ – LAKE TEGERNSEE – BAD TÖLZ (45 KM APROX)
Creuarà l'encantador paisatge del llac Tegern a Gmund am Tegernsee amb unes vistes al llac meravelloses. Al llarg de la vall
Gaissbach, tornada a Bad Tölz. El carrer Tölzer Market t'anima a passejar seguint els passos de la famosa sèrie de televisió
“Der Bulle von Tölz”.

DIA 7: BAD TÖLZ – MUNIC (60 KM APROX)
El carril bici d'Isar el portarà a través de Geretsried i Wolfratshausen de Grünwald. Haurà de superar unes poques ascensions
abans d'arribar a la capital de Baviera, Munic, amb els seus nombrosos llocs d'interès.

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: 08.04.23 - 14.04.23
Temporada 2: 14.04.23 - 12.05.23
Temporada 3: 13.05.23 - 09.09.23
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per a nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

Hab. dos compartida Sup. Hab. Individual Sup. mitja

Lloguer bicicleta Lloguer bici

pensió
Hab. Doble / Temporada 879 €

299 €

217 €

elèctrica
110 €

1
Hab. Doble / Temporada 959 €
2
Hab. Doble / Temporada 999 €
3

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

266 €

