Llacs de Munic en bici per famílies
Un recorregut en bici per fer amb els nens, per la regió de Munic, a Baviera

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
170 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
AMBACH - (ALEMANYA) / AMBACH - (ALEMANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 07/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

Allotjament 6 nits en hotels 3 * i B & B.

Taxes turístiques.

Esmorzar de bufet.

Tots els serveis no detallats en l'oferta.

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.
Documents de viatge detallats: 1 x habitació en anglès,
francès o alemany (mapes de ruta, descripció de la ruta,
atraccions locals, números de telèfon importants).
Tracks GPS a petició.
Servei d'atenció telefònica.
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 A AMBACH / BERNRIED PER EL LLAC STARNBERG
Arribada pel seu compte a l'estany Starnberg i allotjament. Els documents de viatge i les bicicletes de lloguer (si estan
reservades) les trobaran al seu hotel.

DIA 2: LLAC STARNBERG – MURNAU AM STAFFELSEE (30 KM APROX.)
Un cop hagin descansat, podran començar el seu recorregut amb bicicleta per Baviera al llarg de l'estany Starnberg. Després
continuarà amb bicicleta a través de l'àrea de protecció de la natura "Osterseen" (llacs de Pasqua), on 19 llacs petits formen
una àrea d'erm única a les terres altes. Un veritable paradís que el convida a fer una capbussada. A continuació, passarà per
un dels llacs més càlids de Baviera: el llac Froschhauser i després arribarà a Murnau. Tindrà temps suficient perquè mireu un
dels museus o podrà passejar pel colorit casc antic.

DIA 3: MURNAU AM STAFFELSEE - GARMISCH PARTENKIRCHEN (40 KM APROX.)
Avui, recorrerà l'àrea d'erm més gran d'Europa central: l'àrea de protecció de la natura "Murnauer Moos". Experimenti d'una
manera única aquest espai natural fent una passejada descalç pel seu meravellós sender. Després segueixi el riu Loisach fins
arribar a Garmisch Partenkirchen. Però abans d'arribar a on s'allotjarà aquesta nit, val la pena desviar-se cap en direcció a
Farchant per recórrer un paisatge ple de boscos i veure les cascades Kuhflucht. Un gran destí tant per a nens com per a
amics de la natura.

DIA 4: GARMISCH - PARTENKIRCHEN – FALL (40 KM APROX.)
Gaudiu d'una vista panoràmica des de la muntanya més alta d'Alemanya, el Zugspitze. Al llarg de l'recorregut d'avui hi haurà
infinitat d'oportunitats per nedar i refrescar-se en un dels molts llacs. Desviïs de la ruta i visita la zona de jocs d'aventura de
Krün. Després segueix l'aigua turquesa del riu fins arribar a centre de Fall.

DIA 5: FALL - BAD TÖLZ (30 KM APROX.)
Avui deixarà enrere el pintoresc llac Sylvenstein i continuarà el seu camí. Creuaràs les poderoses parets de la presa i
recorreràs el riu Isar a través d'Lenggries fins Bad Tölz. Els amants de la natura aprofiten per explorar el sender situat als
afores de la ciutat i els escaladors visiten el parc de cordes de Isarwinkel. A la fi de l'etapa, arribarà a Bad Tölz.

DIA 6: BAD TÖLZ - LLAC STARNBERG (30 KM APROX.)
A l'última etapa, tornarà a el segon llac més gran de Baviera. Si encara no ho ha fet, s'hauria de prendre un descans en una
de les moltes terrasses amb jardí d'una cerveseria i provar el menjar regional de Baviera gaudint del esplèndid paisatge. Doni
una volta en vaixell pel llac o gaudeixi de les pastes locals en un típic cafès.

DIA 7: SORTIDA O PROLONGACIÓ DE LA SEVA ESTADA
Retorn després de l'esmorzar pel seu compte. Possibilitat d'allargar l'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 1: 08/04 – 14/04 i 30/09 - 07/10 de 2023.
Temporada 2: 15/04 – 12/05 i 09/09 - 29/09 de 2023.
Temporada 3: 13/05 - 08/09 de 2023.

DESCOMPTES

Preus nens 0 - 5 anys: gratuït compartint habitació amb dos adults.
Preus nens 6 - 11 anys: 377 € compartint habitació amb dos adults.
Preus nens 12 - 14 anys: 521 € compartint habitació amb dos adults.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3

HAB. DOBLE

779 €

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

219 €

LLOGUER BICICLETA NEN

98 €

LLOGUER BICICLETA

110 €

829 €

859 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA 266 €

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

