Ruta en bici de Passau a Budapest
Travessa 4 països europeus amb la gran ruta de Danubi en 14 dies: Alemanya,
Àustria, Eslovàquia i Hongria. Submergeix-te en les seves cultures mentre gaudeixes
dels seus paisatges en uns camins plans i preparats per als ciclistes.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
14 DIES / 13 NITS
KILÒMETRES:
529 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PASSAU - (ALEMANYA) / BUDAPEST - (HONGRIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DILLUNS - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
16/04/2023 - 08/10/2023
SORTIDES CADA DIUMENGE I DILLUNS. A LA TEMPORADA 1 NOMÉS ELS DIUMENGES.

Serveis

Inclosos
SERVEIS INCLOSOS:
13 nits d'allotjament amb esmorzar en la categoria

No inclosos
L'assegurança de la bicicleta i les taxes turístiques.
Tot el que no inclogui l'oferta.

seleccionada.
Opció mitja pensió: (Cat. A: 13x sopar, Cat. B: 12x sopar / a
Viena només esmorzar).
Trasllat diari d'equipatge (màxim 20 kg per persona).
1 ampolla de vi d'alta qualitat a la vall de Wachau per habitació.
Una degustació de productes regionals.
Viatge amb tren Krems - Tulln (incl. Bicicleta).
Viatge amb tren Mosonmagyarovar - Györ (incl. Bicicleta).
Viatge amb vaixell o tren (abans / després de l'horari de
temporada del vaixell) Szentendre – Budapest.
Servei d'atenció telefònica directa 24 hores (també accessible
els caps de setmana).
Bossa de manillar amb llibre de ruta, mapes i material
informatiu a cada 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: ARRIBADA INDIVIDUAL A PASSAU
Arribada individual a Passau. Aprofiteu el vostre temps i visiteu la ciutat. Coneixeu la “Ciutat dels Tres Rius” en un creuer
amb vaixell (no inclòs) o simplement amb un passeig pel pintoresc nucli antic. Entre les 16:00 i les 19:00 lliuraments de
bicicletes - per arribades tardanes el dia vinent.

DIA 2: PASSAU – SCHLÖGENER LOOP / 41 KM APROX.
Comenceu el recorregut amb bicicleta per la vall de l'Alt Danubi fins a Schlögen. A Engelhartszell, podeu visitar l'únic
monestir "trapenc" a Àustria i fins i tot pot provar uns deliciosos licors al mateix convent. Continueu el vostre viatge cap a
l'impressionant "Schlögener Loop", on el riu fa una corba completa de 180 graus.

DIA 3: SCHLÖGENER LOOP – LINZ / 55 KM APROX.
Gaudiu de l'experiència especial de passar amb els ferris seguint de les riberes del riu a mesura que continua amb bicicleta
per la vall d'Eferdinger a Linz, la capital de l'Alta Àustria. Gaudiu de les nits d'estiu amb un passeig per la bonica part antiga
de la ciutat.

DIA 4: LINZ – STRUDENGAU / 60 KM APROX.
Visiteu Enns, la ciutat més antiga d'Àustria. Aquest passeig us portarà a través de bells prats mentre passa pel poble celta
Mitterkirchen, la majestuosa església de Baumgartenberg i el romàntic castell. Cap al final del dia, arribarà al bell poble
barroc de Grein. A Grein hi ha el teatre més antic d'Àustria.

DIA 5: STRUDENGAU – NIBELUNGENGAU / 50 KM APROX.
En el recorregut d'avui gaudireu del fascinant paisatge d'altes i denses formacions rocoses a banda i banda del Danubi. Molt
per sobre del Danubi hi ha l'Església de pelegrinatge de Maria Taferl. Des de la distància, el meravellós Monestir Benedictí de
Melk us estarà esperant.

DIA 6: NIBELUNGENGAU - KREMS / VOLTANTS / 50 KM APROX.
Un altre punt a destacar d'aquest recorregut és l'oportunitat de recórrer la magnífica vall de Wachau, un paisatge on trobareu
vinyes amb terrasses, castells, palaus i monestirs. També hi ha la possibilitat de prendre un descans de la bicicleta i relaxarse en una curta excursió amb vaixell. Pel camí a Krems, recorrerà els pobles vinícoles de Spitz, Weißenkirchen i Dürnstein. A
través d'aquests pobles encantadors veureu pintoresques tavernes que us rebran amb la seva típica hospitalitat austríaca.

DIA 7: KREMS / VOLTANTS – VIENA / 40 KM APROX. + VIATGE EN TREN KREMS - TULLN
Sortirà d'aquesta regió que forma part del Patrimoni Cultural de la Humanitat de la UNESCO amb tren. Després d'arribar a
Tulln, pedalejarà a través dels boscos de Viena (Wiener Wald) i passarà per “Les portes de Viena”. Pel camí no us oblideu de
visitar l'impressionant monestir a Klosterneuburg.

DIA 8: VIENA - BAD DEUTSCH ALTENBURG /VOLTANTS / 42 KM APROX.
No gaire lluny de Viena, us espera un paisatge al·luvial intacte i una Reserva Natural d'impressionant i diversa flora i fauna.
Gaudiu de la meravellosa pau i tranquil·litat, només interrompuda pel cantar dels ocells. El Parc Arqueològic de Carnuntum us
estarà esperant per portar-vos a un emocionant viatge pel passat.

DIA 9: BAD DEUTSCH ALTENBURG / VOLTANTS – BRATISLAVA / 32 KM APROX.
Ubicat entre els turons de Hainburg i les muntanyes dels Carpats, dirigiu-vos cap a la capital més jove d'Europa, Bratislava.
La capital eslovaca té una antiga i encantadora ciutat paral·lela a magnífics edificis moderns.

DIA 10: BRATISLAVA - SZIGETKÖZ – GYÖR /45 KM APROX. + TREN MOSONMAGYAROVAR GYÖR
El paisatge de Szigetköz és un paradís idíl·lic per a ocells i peixos. Enmig d'aquest paisatge salvatge i intacte amb més de 500
petites illes trobareu agricultura, encantadors pobles i un laberint d'innombrables rierols del Danubi. Després d'un viatge curt
amb tren arriba a Györ, que destaca pel seu bell centre històric d'estil barroc.

DIA 11: GYÖR - KOMARNO / VOLTANTS / 57 KM APROX.
Dona una ullada al National Stud de Babolna, lloc on es cria el mundialment famós cavall àrab; val la pena visitar-ho. Mentre
visita els Studs i el seu museu pot donar un cop d'ull a algunes tècniques secretes de cria de cavalls hongaresos. Després de
recórrer en bicicleta els exuberants turons cap al poble de Komarom, trobareu el vostre allotjament a la vila favorita del
cèlebre Rei Matthias.

DIA 12: KOMARNO / VOLTANTS - REGIÓ DE LA CORBA DEL DANUBI /52 KM APROX.
Pedaleja per les ribes del Danubi eslovac per carreteres de poc trànsit a través de pintorescos pobles. En el seu camí a la
“Ciutat dels Bisbes i Reis”, Esztergom, passarà pel fort romà de Kelemantia. El més destacat del dia serà la Basílica
d'Esztergom, la catedral catòlica més gran d'Hongria i la seva bella vista panoràmica.

DIA 13: REGIÓ DE LA CORBA DEL DANUBI – BUDAPEST / 62 KM APROX. + CREUER
Enmig del paisatge muntanyós, el riu Danubi es divideix en parts creant l'Illa Szentendre. En aquesta illa, recorrerà pobles
típics hongaresos. Szentendre és famosa per les seves nombroses boutiques d'artesania i el Museu a l'Aire Lliure de Skanzen.

Alguns punts destacats inclouen algunes de les atraccions més famoses de Budapest. Durant el seu viatge amb vaixell a
Budapest gaudirà de la bella vista dels llocs més populars de la ciutat.

DIA 14: BUDAPEST
Gaudeix aquest dia a la metròpoli de Budapest. El bitllet de tren Viena-Budapest està disponible a petició (no 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 16 al 29 d'abril i del 02 al 08 d'octubre del 2023.
Temporada 2: del 24 de setembre al 01 d'octubre del 2023.
Temporada 3: del 30 d'abril al 23 de setembre de 2023.
L'assegurança de la bicicleta i les taxes turístiques no estan incloses en el preu.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra en el destí, trasllats, lloguer de cascos, bicicletes per nens, etc. Consulteu
preus. Preus especials per nens i grups.
Llegir més
Preus per persona Tour categoria B
Doble

Tour categoria A

Individual Mitja pensió Doble
384 €

Lloguer de bicicletes

Individual Mitja pensió 7/21

Temporada 1

1.129 € 1.509 €

1.389 € 1.919 €

Temporada 2

1.219 € 1.599 €

1.559 € 2.089 €

Temporada 3

1.349 € 1.729 €

1.729 € 2.259 €

433 €

188 €

Elèctrica
377 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Categoria A: Hotels 4**** i 3 *** superiors.
Categoria B: pensions típiques i Bed & Breakfast. A Viena, Bratislava i Budapest; hotels 4****
El tour és majoritàriament pla, de vegades amb una mica de relleu. La part d'Àustria segueix els carrils bici ben equipats, a Hongria
sovint se'n va per camins secundaris. A l'entrada i sortida de les ciutats hi ha una mica de trànsit amb què hem d'anar amb compte.

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

