Ruta en bici del Danubi per a parelles
Recorre el Danubi en parella, gaudint de la comoditat dels hotels que hem
seleccionat per a vosaltres. Descansa cada dia de la teva etapa en una sauna,
relaxa't en un spa o gaudeix d'un sopar romàntic

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
262 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS D'USUARI (BICILAND):
EN PARELLA
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
PASSAU - (ÀUSTRIA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 21/10/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 8 D'ABRIL AL 21 D'OCTUBRE DE 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

6 nits, habitacions amb bany privat.

Taxes turístiques

Esmorzar o 5 x mitja pensió amb suplement (a Viena només

Tot allò que no es reflexi a la promoció

esmorzar).
Transport diari de l'equipatge (1 maleta de 20 kg màxim per
persona).
Bitllet de ferri Melk – Spitz (bicicleta inclosa).
Viatge amb tren Tulln – Viena (bicicleta inclosa).
Viatge amb tren de l'estació central de Viena – Passau
(transfer de bici pròpia no inclosa) en temporades 1+2.
Viatge amb bus Viena – Passau (bicicleta pròpia inclosa) en
temporada 3, possible viatge de tornada amb tren (notificació
prèvia necessària).
Servei d'atenció telefònica (també els caps de setmana).
Bossa de manillar amb llibre de ruta, mapes i material
informatiu per habitació.

Austria Vacances.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A PASSAU
Aprofiti qualsevol temps extra per fer una passejada per la part antiga de la ciutat. Recollida de bicicletes entre les 16 i 19 h.
Per arribades més tard, recollida a l'endemà al matí.
HOTEL: Passauer Wolf 4 * Confortable hotel de ciutat, situat molt a prop de carril bici. Amb sauna i jacuzzi. Disposa d'un
acollidor bar, restaurant i una terrassa d'estiu.

DIA 2: PASSAU – SCHLOGENER LOOP (50 KM APROX)
Comença la primera etapa per la vall de l'Alt Danubi fins a Schlögen. En Engelhartszell, pot visitar l'únic monestir trapenc a
Àustria on pots arribar a provar licors produïts en el mateix convent. Continuï el viatge fins a l'impressionant "Schlögener
Loop", on el riu fa un gir complet de 180 graus.
HOTEL: Revita Hotel Kocher **** Situat en un turó, l'hotel conta amb una piscina climatitzada a l'aire lliure, un centre de
benestar, un restaurant i una vinoteca.

DIA 3: SCHLOGENER LOOP - LINZ (45 KM APROX)
En l'etapa d'avui recorreràs la conca fèrtil de Eferding, que es dirigeix a Linz, la capital de l'Alta Àustria i la Capital Europea de
la Cultura de 2009. Destaquem els seus verds paisatges i delícies locals. Gaudiu d'una màgica nit fent una passejada per la
encantadora Hauptplatz i anant de compres pel casc antic de la ciutat.
HOTEL: Courtyard by Marriott **** L'hotel és al costat de el Centre de Disseny (Saló de Congressos) i a 15 minuts a peu de
casc antic i el Danubi. Una sauna i bany de vapor l'esperen a la zona de benestar.

DIA 4: LINZ - STRUDENGAU (60 KM APROX)
No es perdi un tour guiat per la ciutat de Linz abans de continuar cap a Strudengau. Visiteu Enns, la ciutat més antiga
d'Àustria. També ha de visitar el Museu Marítim de Grein i el teatre més antic d'Àustria.
HOTEL: Wellness-Oase Aumühle ****. Hotel familiar tradicional amb una àmplia gamma d'ofertes de benestar. Gaudeixi de la
nit a la piscina oa la extensa àrea de sauna.

DIA 5: STRUDENGRAU – KREMS + VIATGE EN VAIXELL MELK - SPITZ (62 KM APROX)
Començarà el dia travessant uns paisatges espectaculars amb parets de roca escarpada, bancals de vinyes, horts en flor,
pobles pintorescs, grans monestirs i autèntics castells, fins arribar a Krems.
HOTEL: Steigenberger Avance Hotel and Spa 4 * Spa de luxe de 1.200 m2 amb piscina a l'aire lliure i bar panoràmic, piscina
coberta amb finestres de vidre i una vista fantàstica; sauna i bany de vapor. Vinya-Restaurant i terrassa.

DÍA 6: KREMS – VIENA + VIATGE EN TREN TULLN - VIENA (45 KM APROX)
L'etapa d'avui el portarà al llarg de Tullnerfield fins a la capital d'Àustria: Viena. A l'arribar descobriràs que és una ciutat que
estima la seva música i la gastronomia. Passegi pel centre històric de la ciutat amb tots els seus monuments i punts d'interès.
HOTEL: ARCOTEL Kaiserwasser 4 * Un hotel de disseny modern a la banda de l'Danubi, molt a prop de centre de la ciutat.
Zona de relax amb una vista panoràmica sobre el Danubi. Restaurant de primera classe amb terrassa i un elegant cocteleria.

DIA 7: VIENA
Abans de deixar Viena, asseguri visita el famós Naschmarkt i el parc d'atraccions "Prater". Possibilitat d'extensió a Viena.

Austria Vacances.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Preus
PREUS 2023
Temporada 1: Del 07 d'octubre al 21 d'octubre del 2023
Temporada 2: Del 08 d'abril al 28 d'abril i 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)

L'assegurança de la bicicleta i les taxes turístiques no estan incloses al preu.
Assegurança d'assistència i anul·lació no inclosa al preu
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres a destinació, trasllats, compra de cascos, bicicletes per a nens, etc.
Consulteu preus. Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREUS PER PERSONA Doble Individual Mitja Pensió
Temporada 1

639 € 859 €

Temporada 2

699 € 919 €

Temporada 3

859 € 1.079 €

Lloguer bici 7/21

98 €

Lloguer bici elèctrica

220 €

195 €
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