Ruta en bici del Danubi barata
Llança't a fer la ruta més famosa d'Europa, la que uneix Passau i Viena pel Danubi,
per un preu reduït

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
296 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
PASSAU - (ÀUSTRIA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 22/10/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 08 D'ABRIL AL 21 D'OCTUBRE DEL 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en habitacions amb bany privat

Taxes turístiques

Esmorzar o 6 x mitjà pensió amb suplement (Viena només

Assegurança de bicicleta

esmorzar)

Tot allò que no aparegui mencionat a la promoció

Transport diari de l’equipatge (1 maleta de 20 kg. màxim per
persona)
Beguda de benvinguda a l’arribada a l’hotel de Passau
1 ampolla de vi (a Wachau) per habitació
Tast de productes regionals
1 bitllet de tren Krems – Tulln (bicicleta inclosa)
Viatge en tren Viena – Passau a l’arribada (pròpies bicicletes
no incloses) (enviament no inclòs) a la temporada 1+2
Alternativa: viatge en autobús Viena - Passau durant la
TEMPORADA 3 per aquells que portin les seves pròpies
bicicletes (cal notificar-ho amb antelació).
Free wifi en tots els hotels (només categoria A)
Servei d’atenció telefònica (també els caps de setmana)
Bossa de manillar amb llibre de ruta, mapes i material
d’informació per 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
Aprofiti el temps lliure per fer un tomb en la pintoresca part antiga de la ciutat, o fer una travessia amb vaixell al voltant
d’aquesta ciutat de 3 rius (no inclòs). Entre les 16 y les 19 hrs. entrega de les bicicletes, per les arribades més tard, l’entrega
és al matí següent.

DIA 2: PASSAU – SCHLÖGENER LOOP (41 KM. APROX.)
Iniciarà la primera etapa per la vall superior del Danubi fins a Schlögen. A Engelhartszell podrà visitar l’únic monestir trapenc
a Àustria, on podrà tastar alguns dels deliciosos licors de la regió fets al convent. Continuarà la ruta per l'impressionant
meandre ‘Bucle del Danubi’, on el riu dóna un gir d’uns 180 graus.

DIA 3: SCHLÖGENER LOOP – LINZ (55 KM. APROX.)
A vores del riu trobarà petits ferris que li permetrà canviar de costat del riu. El viatge segueix per la conca d'Eferdinger cap a
Linz, la capital de l'Alta Àustria i Capital Europea de la Cultura 2009. Gaudeixi del màgic vespre estiuenc passejant o
comprant per l'encantadora part antiga de la ciutat.

DIA 4: LINZ – STRUDENGAU (60 KM. APROX.)
Li aconsellem fer l’excursió a Enns, la ciutat més antiga d'Àustria; una excursió molt recomanable. La ruta continua per els
bells prats i el seu tranquil paisatge interior mentre passes per el poblet celta Mitterkirchen, l’església a Baumgartenberg i el
castell romànic de Clam. Al final del dia, arribarà a la bonica ciutat barroca de Grein, on podrà visitar el teatre més antic
d'Àustria.

DIA 5: STRUDENGAU – NIBELUNGENGAU (50 KM. APROX.)
A l’etapa d’avui gaudirà del ciclisme a través del fascinant paisatge, es trobarà amb altes formacions de roca boscosa a
banda i banda del Danubi. A la part alta del riu es troba l’església de pelegrinatge de Maria Taferl. Des de aquí li dona la
benvinguda, una mica més allunyat, el meravellós monestir benedictí de Melk .

DIA 6: NIBELUNGENGAU - KREMS / VOLTANTS (50 KM. APROX.)
Un altre punt d’interès destacat d’aquesta ruta és del poder gaudir del bonic paisatge de Wachau. Un paisatge on trobarà
plantacions de vinyes en terrasses, albercoquers, castells, palaus i monestirs. Hi ha, també, la possibilitat de descansar de la
bicicleta i fer un petit recorregut en vaixell. Durant el seu recorregut a Krems realitzarà la ruta del vi de Spitz, Weisskirchen i
Durnstein. A través d’ aquests pobles amb encant podrà trobar les agradables i pintoresques tavernes, on podrà gaudir de
l’hospitalitat austríaca, una cosa que ha d’experimentar de primera mà.

DIA 7: KREMS / VOLTANTS – VIENA (40 KM. APROX. + TREN KREMS - TULLN)
En tren, sortirà des de la regió patrimoni mundial i cultural de l’UNESCO. Després, al arribar a Tullin, començarà la seva
última etapa cap als boscos de Viena i passarà a través de “Les Portes de Viena”. No s’oblidi de visitar el impressionant
monestir a Klosterneuburg abans d’arribar a la ciutat de la música: Viena.

DIA 8: VIENA
Diuen que s’ha d’experimentar personalment aquesta gran ciutat. Algunes de les visites obligades son: el famós mercat
Naschmarkt (mercat de menjar internacional), la Òpera, el Ringstrasse (preciós carrer amb imponents edificis que donen
testimoni de l’antiguitat de la ciutat) i, per suposat, el magnífic castell imperial de Schönbrunn.
Possibilitat d’extensió a Viena o tornada a Passau.

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

Preus
TEMPORADES 2022
Temporada 1: Del 07 d'octubre al 21 d'octubre del 2023
Temporada 2: Del 08 d'abril al 28 d'abril – Del 23 de setembre al 06 d'octubre del 2023
Temporada 3: Del 29 d'abril al 22 de setembre del 2023
DESCOMPTES FAMÍLIES
Nens 0 - 6 anys = -100%
Nens de 7-11 anys = -50%
Nens de 12-14 anys = -25%
A partir 15 anys = 10% (compartint habitació amb dos adults)
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra del casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA
TEMPORADA Tour en bicicleta

Lloguer de bicicleta

Doble Individual Mitja pensió 7/21 marchas Elèctrica
Temp. 1

559 € 759 €

Temp. 2

629 € 829 €

Temp. 3

729 € 929 €

184 €

98 €

220 €

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

