Ruta en bici d'Innsbruck a Salzburg
Un itinerari de 7 dies per viatjar des de la capital del Tirol, Innsbruck, fins a la
meravellosa ciutat de Salzburg

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
250 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
INNSBRUCK - (ÀUSTRIA) / SALZBURG - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 07/10/2023
SORTIDES DISSABTES, DEL 29 D'ABRIL AL 07 D'OCTUBRE DEL 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 dies / 6 nits amb allotjament i esmorzar inclòs.

Taxes turístiques

Reunió de benvinguda.

Qualsevol servei no especificat en aquesta oferta

Transport d'equipatge d'hotel a hotel.
Documents de viatge amb mapes detallats i descripció de la
ruta (ingés), atraccions locals, telèfons de contactes importants.
Trasllat en autobús des Zell am Ziller fins Krimml, amb la
bicicleta inclosa.
Dades de la ruta per GPS.
Servei telefònic.
Assegurança de bicicleta.

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 INNSBRUCK
Instruccions de la ruta i distribució de les bicicletes. Els turistes vénen a Innsbruck per veure el mundialment famós "Bergisel
Ski jump", i el "Golden Roof" (teulada daurat).

DIA 2: INNSBRUCK – STRASS/ZILLERTAL (50 KM APROX)
Avui et dirigeixes a Wattens on es troben les imponents muntanyes de Karwendel al teu costat. Passaràs pel poble de salí de
Hall amb la seva històrica "Mint tower". Aquí pots visitar els encantadors mons de cristalls de Swarovski. Quan circules al llarg
del carril bicicleta de Inn s, passaràs per Schwas, on es troba la mina de plata, abans d'arribar al poble de Strass

DIA 3: STRAUSS/ZILLERTAL–KRIMML 25 – 45 KM APROX+TRANSFER
Circularàs còmodament pel carril bicicleta de Zillertal fins arribar a Zell, o fins i tot una mica més lluny, fins al conegut
Mayrhofen. Aquí tens les impressionants vistes de la meravellosa muntanya de Zillertal, amb els seus enormes pics de més
de 3000 m d'alçada.

DIA 4: KRIMML- KAPRUN/ZELL AM SEE (60 KM APROX)
L'escenari d'avui recorre el parc nacional de "Hohe Tatuern" i el "Upper Pinzau". Mentre podràs contemplar la muntanya
nevada. Amb la vista alternada de pobles petits i exuberants prats verds, la ruta d'avui t'ofereix un escenari veritablement
màgic. En Kaprun es pot visitar la reserva de les altes muntanyes de Kaprun.

DÍA 5: KAPRUN/ZELL AM SEE – LOFER (50 KM APROX)
És molt recomanable donar-se un refrescant bany al Llac Zell, el qual dóna l'oportunitat a qualsevol ciclista de donar un gir
extra. De seguida arribessis a Saalfelden via Maria Alm on hi ha una famosa església de pelegrinatge. És un lloc fantàstic per
gaudir del menjar. Es poden veure reflexos pel camí a Lofer inclòs el Seisenbergkalmm (gorge) i el Lamprechtshöhle (coves) a
prop de Weissbach.

DIA 6: LOFER – SALZBURG (50 KM APROX)
En el teu últim dia de ruta, circularàs pel tranquil vall de Saalach. Bad Reichenhall et captivés amb el seu estil bavarès.
Només pots anar una mica més lluny abans d'arribar a la ciutat de Mozart, Salzburg. La cultura en aquest lloc impressiona.
Has de tenir suficient temps per passejar al voltant de l'antic poble i visitar la casa on va néixer Mozart.

DIA 7: SORTIDA INDIVIDUAL O POSSIBILITAT D'ESTENDRE L'ESTADA
Si ho desitja pot prorrogar la seva estada i gaudir de la ciutat de Salzburg. Estarem encantats d'assessorar-li.

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 29 d'abril al 12 de maig i del 30 de setembre al 07 d'octubre de 2023
Temporada 2: Del 13 al 26 de maig i del 09 al 29 de setembre de 2023
Temporada 3: Del 27 de maig al 08 de setembre de 2023
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra del casc, bicicletes per a nens, etc. Consulteu preus. Preus
especials per a nens i grups.
Les taxes turístiques no estan incloses al preu. Assegurança d'anul·lació no inclosa.
Llegir més
PREU PER PERSONA TOUR BICI

LLOGUER BICI

Hab. Doble Supl. Individual Bicicleta 21/7

Bici elèctrica

TEMPORADA 1

879 €

266 €

TEMPORADA 2

929 €

TEMPORADA 3

999 €

219 €

110 €

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

