Ruta de cicloturisme de Praga a Viena
Una proposta per conèixer dos de les ciutats més emblemàtiques d'Europa. Un
recorregut de 8 dies entre Praga i Viena

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
360 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
PRAGA - (TXÈQUIA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2023 - 31/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

Allotjament a l'hotel o pensió triats

Assegurança de la bicicleta

Trasllat de Praga a ?eský Krumlov (185 km en minibus o carro)

Taxes turístiques

Esmorzar bufet cada dia

Tot allò que no figuri en

Mapes i documentació detallada de les ciutats i la ruta (1 per habitació) l'oferta
Kit de reparació de bicicletes (1 per habitació)
Trasllat d'equipatge entre els hotels
24 hores d'assistència telefònica
Tracks GPS

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: PRAGA – CESKY KRUMLOV (175 KM APROX.)
El primer dia ens rebran amb una sessió informativa de benvinguda. Trasllat de Praga Český Krumlov (185 km en mini bus o
cotxe) i check in a l'hotel. Avui farem turisme a Český Krumlov i soparem a la ciutat. Si prefereix pedalar, pot recórrer 26km
fins al turó Klet, situat a 1079m d'altitud.

DIA 2: CESKY KRUMLOV - TREBON (53/61 KM APROX.)
Visita opcional al castell i el jardí al dia. La ruta passa pel bell paisatge de muntanya al voltant de Český Krumlov. Això no
obstant, a la zona de Trebon, el paisatge es torna més pla. En Trebon, arribarà al seu hotel i podrà visitar la tomba de
Schwarzenberg. En cas que vulgui relaxar en un spa, podem organitzar-li un massatge, hidromassatge o altres serveis de
benestar. Es recomana també donar una passejada nocturna per aquesta ciutat renaixentista.

DIA 3: TREBON - TELC ( 78 KM APROX.)
Excursió opcional al castell de Trebon al dia. El sender serpenteja al llarg de molts estanys i llacs artificials, molt típics
d'aquesta regió. Arribarà a Perslak, el punt situat més al nord d'Àustria. Vostè seguirà per la frontera amb Àustria pel camí
que passa a través de Vies Verdes de Nova Bystrice, on podrà dinar. De Nova Bystrice el camí el portarà a través dels boscos
del Parc Nacional Canadà Txeca. El dia acaba a Telč, ciutat renaixentista inscrita a la Llista del Patrimoni Cultural de la
UNESCO. Les cases de la plaça principal de Telč, amb façanes decorades amb esgrafiats típicament renaixentistes, formen la
plaça més ben conservada del Renaixement txec.

DIA 4: TELC - VRANOV ( 55 KM APROX.)
Excursió opcional al castell de Telč al dia. Viatjarà a través de diversos pobles amb l'encant típic d'aquesta zona del país. Ho
farà suaument a través de la regió de Moràvia del Sud. Passarem la nit a Vranov, poble situat a prop d'una presa.

DIA 5: VRANOV - ZNOJMO (32/38 KM APROX.)
Vostè pedalarà per les Vies Verdes per la vora del riu Dyje i la frontera txeca amb Àustria. Aquest bonic sender passa a través
del Parc Nacional d'Dyje. Znojmo és la porta d'entrada a la regió de Moràvia del Sud, una regió productora de vi. Farem el
Check-in a l'hotel de Znojmo, seguit d'un passeig pel centre històric a la nit.

DIA 6: ZNOJMO - MIKULOV (61/72 KM APROX.)
Aquesta és una tradicional zona vitivinícola i hi ha molts cellers de vi. El dinar en un restaurant inclou una degustació de vins.
Mikulov és una ciutat amb una rica història, un preciós castell i una històrica plaça. Check-in a l'hotel de Mikulov i temps lliure
a la tarda.

DIA 7: MIKULOV - VIENA (46 KM APROX. BICI i 50 KM COTXE)
Creuarà la frontera per Mikulov i passarà la resta del dia a Àustria. El tram d'Àustria és molt similar al txec. Hi ha vinyes,
camps i petits pobles al llarg del camí. Els ciclistes més experimentats poden arribar a l'hotel amb bicicleta. Es recomana
acabar la part de ciclisme en Poysdorf (25 km) o Mistelbach (48 km) i viatjar en cotxe o mini bus a Viena. Check-in al seu
hotel de Viena.

DIA 8: VIENA
El Tour acaba amb un esmorzar a Viena. Possibilitat de reservar nits extra.

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
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc.
Consulteu preus. Preus especials per a grups

Llegir més
PREU PER PERSONA

AUTOGUIADA

Habitació doble/Cat.B

1.090 €

Habitació individual/Cat.B 1.290 €
Habitació doble/Cat.A

1.390 €

Habitació individual/Cat.A 1.660 €
Lloguer bicicleta

98 €

Lloguer bicicleta elèctrica 216 €
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