Ruta en bici i vaixell Passau Budapest
Recorri el Danubi amb bici i vaixell, passant per Viena i Budapest, amb sortida i
arribada a la ciutat de Passau

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
220 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
BICI I VAIXELL
INICI / FINAL:
PASSAU - (ALEMANYA) / PASSAU - (ALEMANYA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
30/04/2023 - 08/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

Tour i allotjament a bord en la categoria reservada. Neteja de

Assegurança per les bicicletes.

la cabina inclosa.

Tot allò que no figuri en l'oferta

8 dies / 7 nits en cabina exterior amb bany privat i aire
condicionat.
Pensió completa: esmorzar, dinar / pícnics, cafès i pastissos
durant les etapes amb la bicicleta, sopars.
Còctel de benvinguda.
1 sopar de gala de comiat amb còctel i espectacle.
Música en viu diàriament.
Reunió informativa diària (en anglès).
Guia a bord (no fa les excursions amb bicicleta).
Mapes i informació de la ruta (1 per cabina).

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
Hora d'embarcament a les 16:30 h. Aprofiti el seu temps lliure i passegi pel nucli antic de Passau. Escolti les campanes de
l'ajuntament gòtic o miri l'òrgan més gran del món de l'església catòlica, situat a la catedral de Passau. A les 18:00 h. partim.

DIA 2: GREAT LOOP / ENGELHARTSZELL-ASCHACH APROX. 42 KM
El primer dia comença amb un passeig pel clàssic escenari del "Great Loop" Donauschlinge, un dels trams més bells
d'aquesta ruta. En el camí trobarà petits pobles i acollidores tavernes de sidra com la del únic monestir trapenc d'Àustria a
Engelhartszell, elaborada amb deliciosos licors i formatges. El vaixell els esperarà a la ciutat de Aschach.

DIA 3: DEVIN - BRATISLAVA, APROX. 43 KM
Pedala al llarg de l'antiga 'Cortina de Ferro', creua la línia verda i arriba a l'imponent Palau Imperial de Hof. Segueixi el carril
bici envoltat d'horts i "Petits Carpats" fins arribar a Bratislava. Descobreixi els carrerons amagats i les vistes alternatives
d'aquesta ciutat.

DIA 4: BUDAPEST I SZENTENDRE, APROX. 54KM
L'entrada a Budapest és impressionant. Gaudiu de la bellesa de Budapest durant un recorregut en autocar o un tour guiat en
bicicleta (opcional) per descobrir molts dels punts destacats d'aquesta ciutat. També pot optar per anar amb bicicleta a la
bonica ciutat de Szentendre amb el seu ambient mediterrani i la seva animada escena artística. Tindrà l'oportunitat
d'experimentar de molt a prop la cultura hongaresa.

DIA 5: CORBA DEL DANUBI - ESZTERGOM, APROX. 43KM
Els turons boscoses de Pilis, Visegrád i Börzsöny, juntament amb el serpentejant Danubi, creen un meravellós paisatge que
s'ha convertit en un paradís per als amants de la natura. Viatja amb bicicleta a través de el poble barroc de Vác fins al poble
d'Esztergom, conegut per la seva bella basílica situada a l'església catòlica més gran d'Hongria.

DIA 6: VIENA (DIA DE DESCANS).
Descobreix les atraccions més belles de Viena durant un recorregut per la ciutat amb bicicleta o amb autobús (opcional).
Descobreixi el Hofburg imperial, la catedral de Sant Stephens, el bell bulevard 'Ring', l'Òpera Estatal, el Burgtheater,
l'ajuntament i per descomptat, el colorit "Hundertwasserhaus". Relaxeu-vos en un més dels famosos cafès de Viena, o gaudiu
d'un impressionant concert clàssic a la nit en un dels palaus més famosos de Viena (opcional).

DIA 7: WACHAU / KREMS - MELK, APROX. 37 KM
! L'últim dia amb bicicleta és un tram especial! Trobareu una poderosa ruïna que plana sobre la petita ciutat barroca de
Durnstein, l'agulla blava de l'església de monestir de la famosa Wachau o pobles de somni, vinyes i castells. En
Weißenkirchen (possibilitat de fer un tast de vins) trobarà encantadores tavernes al llarg del carril bici. Després del sopar de
comiat del Capità, gaudireu d'un espectacle a mans de la tripulació.

DIA 8: PASSAU
Mentre navega de volta pel Danubi, gaudeixi de el sol del matí mentre es dirigeix a Passau, on desembarcarà
aproximadament a les 10:00 h. Els viatges de tornada no han de reservar abans de les 11.00 h.

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: abril i octubre.
Temporada 2: maig i agost.
Temporada 3: juny, juliol i setembre.
Sortides Tour Guiat:
MV Vivienne: 28 de maig, 18 de juny, 16 de juliol, 06 d'agost, 3 i 24 de setembre.
MV Swiss Crown: no disponible (grups a partir de 10 persones a petició).
**Tour guiat: mín. 10 persones/màx. 18 persones**
Descompte nens:
3 - 11 anys: -10% amb 1 adult de pagament complet en cabina estàndard
3 – 11 anys: -30% amb 2 adults de pagament complet en cabina (Vivienne: Junior Suite / Swiss Crown: Estàndard).
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres a destinació, trasllats, lloguer de cascos, bicicletes per a nens, etc.
Consulteu preus. Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
MV VIVIENNE
CAMAROTS

STANDARD COMFORT SUPERIOR SUITE JUNIOR MASTER SUITE

Temp.1

999 €

1.299 €

1.499 €

1.799 €

1.999 €

Temp.2

1.099 €

1.399 €

1.599 €

1.899 €

2.099 €

Temp.3

1.199 €

1.499€

1.699 €

1.999 €

2.199 €

MV SWISS CROWN
CAMAROTS

STANDARD COMFORT MINI SUITE SUPERIOR

Temp. 2

1.099 €

1.399 €

1.499 €

1.599 €

Temp. 3

1.199 €

1.499 €

1.599 €

1.699 €

Supl. Tour Guiat

299 €

Camarot Individual

55 % de suplement / camarots standar

Lloguer bicicleta

98 €

Lloguer bicicleta elèctrica 210 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
MV VIVIENNE
MV SWISS CROWN

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

