Ruta en bici al naixement del Danubi
El riu Danubi neix a la localitat de Donaueschingen, en una petita font. Aquesta ruta
arrenca d'aquí, un lloc emblemàtic, i et portarà passant per la famosa ciutat d'Ulm
fins Donauwörth

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
315 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
DONAUESCHINGEN - (ALEMANYA) / DONAUWÖRTH - (ALEMANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
09/04/2023 - 15/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos
Taxes turístiques

7 nits ens allotjaments amb esmorzar a hotel de 3***.

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Transport d'equipatge d'hotel a hotel.
Entrada al castell de Sigmaringen (amb guia en Anglès).
Entrada a la torre de l'esglèsia d'Ulm.
Documents de viatge amb mapes detallats.
Atenció telefònica incloent-hi caps de setmana.

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 DONAUESCHINGEN
Els rius Brigach i Breg Black Forest s'uneixen per formar el Danubi prop de la ciutat. Els romans creien que a la primavera, els
jardins del castell eren la font del Danubi. Avui dia es pot visitar la font del Danubi a Donaueschingen, just al parc de
l'impressionant castell, on van residir fa molt de temps la família Fürstenberg.

DIA 2: DONAUESCHINGEN – MÜHLHEIM/FRIDINGEN (45-55 KM. APROX.)
La primera etapa és una ruta ràpida fins Immendingen. A Immendingen veuràs un important fenomen natural: l'enfonsament
del Danubi. Aquí el riu desapareix sota la roca de pissarra porosa la major part de l'any per fluir cap al Rhin. Camí enrere la
vall Tuttlingen s'estreny poc a poc fins arribar a Beuron amb la seva famosa abadia Benedictina.

DIA 3: MÜHLHEIM/ FRIDINGEN – SIGMARINGEN/SCHEER (45 - 55 KM. APROX.)
Avui viatjaràs a través de l'obertura del Danubi. A través de l'impressionant vall que es va formar amb els anys. Veureu antics
castells o ruïnes sobre altes roques calcàries. El castell en Sigmaringen encara està habitat, podràs fer-hi un un tour guiat.

DIA 4: SIGMARINGEN/SCHEER – OBERMARCHTAL (40 - 70 KM. APROX.)
Aniràs amb bicicleta al llarg del Danubi fent una passejada fins a passar per Hundersingen, on et podràs prendre un descans
visitant el museu a l'aire lliure de Heuneburg allà podràs apreciar l'estil de vida dels Celtes. En l'actual destinació de
Obermarchtal es troba l'església barroca més antiga de l'Alta Suàbia. L'antic monestir es pot visitar.

DIA 5: OBERMARCHTAL- BLAUBEUREN - ULM APPROX ( 40 - 60 KM APROX.)
En aquest tram pedalejaràs al costat del curs original del Danubi. Darrere del monestir de Blaubeuren trobaràs el famós
Blautopf. Castells medievals i ruïnes t'acompanyaran al llarg del riu blau. Després continurás cap a la ciutat suaba d'Ulm amb
la torre d'església més gran del món. Un cop a dalt de la torre veuràs el panorama fins als Alps.

DIA 6: ULM – LAUINGEN/DILLINGEN (50-55 KM. APROX.)
Entre Ulm i Dillingen passaràs d'un llogaret a un l'altra, totes molt ben ciudats, estan situats sobre turons per assegurar-los
contra inundacions. A Günzburg es troba el parc d’atraccions, Legoland, on podrás admirar més de 50 milions de peces de
qualsevol color i forma del famós joc. Lauingen, la "ciutat de les torres" està situada poc abans de Dillingen, on també es pot
observar gràcies al seu majestuós castell.

DIA 7: LAUINGEN – DONAUWÖRTH (40 - 45 KM. APROX)
La majoria dels pobles per on passes durant aquest tram de la ruta et trobes situat fora de les zones amb risc d'inundació.
Pedalant a través del Danubi arribes a Donauwörth, situat a l'entrada de Wörnits. És aquí on en temps passats va creuar la
ruta de comerç més important entre Nuremberg i Augsburg.

DIA 8: SALIDA INDIVIDUAL O NOCHES ADICIONALES
Després de l’esmorzar retorn individual o nits extra.
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Preus
PREUS 2023
Temporada A: 09.04 – 30.04 // 08.10 - 15.10.
Temporada B: 01.05 – 10.05 // 15.09 – 07.10.
Temporada C: 11.05 – 25.05 // 11.06 – 30.06 // 01.09 – 14.09.
Temporada D: 26.05 – 10.06 // 01.07 - 31.08.
DESCOMPTES FAMÍLIES
Nens de 0 - 5 anys = 100%
Nens de 6 -13 anys = 50%
Nens de 14 -17 anys = 25%
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D

Habitació Doble

699 €

799 €

899 €

949 €

Suplement Hab. Individual 250 €
Lloguer Bicicleta

100 €

Lloguer Bicicleta Elèctrica 240 €
Lloguer Bicicleta Nen

50 €
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