Aventura i cicloturisme a Salzburg amb nens
Una ruta en bici per fer amb els nens, que alterna diferents activitats a realitzar a la
zona de Salzburg, com zones de multiaventures a l'aire lliure. Un viatge inoblidable
per a fer en família.

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
150 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
SALZBURG - (ÀUSTRIA) / SALZBURG - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 07/10/2023
**POSSIBILITAT DE FER LA RUTA EN 8 DIES / 7 NITS, CONSULTAR ITINERARI I PREUS**

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 dies / 6 nits d'allotjament a la categoria mencionada amb

Taxes turístiques.

esmorzar inclòs.

Viatge en tren regional (aprox. 6 euros per persona pagament

Transport de l'equipatge d'hotel a hotel.

directe a l'hotel).

Entrada al golf en miniatura “Wanderbauerngolf” a Franking.

Entrada pel circuit de Seeham (aprox. 30 € adult / 18 € nen).

Entrada als balnearis en els llacs de Trumer.

Alçada mínima per accedir al parc d'escalada: 110 cm.

Reunió de benvinguda.

Qualsevol servei no especificat a l'apartat anterior.

“Salzburger Seeland Card” amb diversos serveis inclosos.
Documents de viatge amb mapes detallats i descripció de la
ruta ( 1 per habitació).
GPS data sota petició.
Assegurança de la bicicleta.
Servei telefònic.

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 A SALZBURG
Arribada a Salzburg, una ciutat amb una riquesa cultural excel·lent. Podràs realitzar un passeig al llarg del riu Salzach fins
al turó Kapuzinerberg amb vistes a la ciutat o bé començar el dia a Getreidegasse on podrà anar de compres. No
importa l'edat que tingui, Salzburg li encantarà! Reunió de benvinguda i distribució de bicicletes.

DIA 2: SALZBURG – HOLZÖSTER / DORFIBM (APROX 30/45 KM) + VIATGE AMB TREN
Després d'un petit viatge amb tren, arribaràs a Oberndorf, lloc del naixement de la famosa nadala: Nit de Pau. Aquest és
el origen on comença la ruta amb bicicleta. Continua el trajecte amb una visita al preciós riu Salzach on podràs gaudir de la
zona d'Erm més gran d'Àustria. Els llacs càlids de Höllerersee, un petit jardí anomenat l'Edèn.

DIA 3: HOLZÖSTER / DORFIBM – DIA D’AVENTURA O TOUR CIRCULAR A BURGHAUSEN
(APROX 40 KM)
Després d’un bany en el càlid llac, gaudeix del divertit “Wanderbauerngolf”un golf en miniatura rodejat de camins, on es juga
amb bats de fusta. Alternativament pots escollir fer un recorregut en bicicleta al llarg del riu Salzach fins a Burghausen, una
bonica ciutat amb un encantador casc antic.

DIA 4: HOLZÖSTER / DORFIBM – LLACS TRUMER / LLAC WALLERSEE (APROX 35 KM)
En la reserva natural, el temps sembla que no passi. Pedalejaràs a través d'un entorn ple d'animals fins a Michaelbeuern. Des
d'aquí arribaràs al districte dels llacs Trumer, on es troben tres llacs d'aigua cristal·lina: llac Obertrumer, llac Mattsee, i
llac Grabensee. Aquest és el millor lloc per descansar, gaudir de l'entorn i banyar-se.

DIA 5: TRUMER / WALLERSEE – DIA D’AVENTURA O DESCANS
Per què no saltar a l'aigua? Tres grans parcs d'aigua l'esperen (entrada inclosa). Prova el tobogan o la piscina, aquest lloc té
molt a oferir. Però això no és tot, experiència una aventura aèria en el curs d'alta corda i gronxa't fins a 35 metres (entrada
inclosa). Una gran aventura a l'aire lliure per a nens i no tant nens.

DIA 6: TRUMER SEEN / WALLERSEE – SALZBURG (APROX 35 KM)
La pedalejada continua pel carril bici al llarg del llac Wallersee fins a Seekirchen i més lluny fins a Eugendorf. Des d'allà
hauràs de pedalejar per una antiga via de tren, Ischler Bahntrasse, fins a la ciutat de Mozart: Salzburg. Ara és el moment de
visitar totes les atraccions d'una de les ciutats més atractives d'Europa.

DIA 7: SORTIDA
Sortida des de Salzburg. Opció d’afegir-ne un dia més i descobrir tots els secrets de la regió.

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: 08.04.23 – 14.04.23 i 30.09.23 – 07.10.23.
Temporada 2: 15.04.23 – 12.05.23 i 09.09.23 – 29.09.23.
Temporada 3: 13.05.23 – 08.09.23.
Preu nens 06-11 anys: 419 € compartint habitació amb dos adults.
Preu nens 12-14 anys: 629 € compartint habitació amb dos adults.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA TOUR BICI

LLOGUER DE BICICLETES

Hab. Doble Supl. Hab. Individual Nens
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Elèctrica

TEMPORADA 1

779 €

110 €

265 €

TEMPORADA 2

839 €

TEMPORADA 3

899 €

239 €

98 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT: típiques pensions i hotels 3/4*.

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

