Viena Budapest en bicicleta pel Danubi
Atreveix-te a viatjar des de la Imperial Viena fins a la capital d'Hongria, seguint la
llera del riu més famós d'Europa

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
337 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
VIENA - (ÀUSTRIA) / BUDAPEST - (HONGRIA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DISSABTE - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
22/04/2023 - 11/10/2023
LA RUTA ESTÀ DISPONIBLE:
DISSABTES A LA TEMPORADA 1.
DISSABTES I DIUMENGES A LES TEMPORADES 2 I 3.

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en habitacions de categoria triada amb bany privat.

Taxes turístiques.

Esmorzar o mitja pensió amb suplement (Cat A 7 sopars, Cat

Assegurança de la bicicleta.

B 6 sopars, a Viena, només esmorzar).

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció.

Transport diari de l'equipatge fins a l'hotel de Budapest (2
maletes per persona-max 20 kg/maleta, amb un màxim
30kg/persona).
Trasllat amb vaixell o tren (segons temporada) Szentendre Budapest.
Viatge amb tren de Tata - Komaróm.
Servei d'atenció telefònica (també els caps de setmana).
Llibre de ruta, mapa 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: VIENA
Arribada individual a Viena. Aquesta nit és per tu! Què tal un espectacular passeig per la Ciutat Imperial o visitar una típica
taverna/cafeteria vienesa i provar el menjar i llaminadures locals "Heurigen" Les possibilitats són infinites en la "Ciutat del
Vals".

DIA 2: VIENA – REGIÓ BAD-DEUTSCH ALTENBURG (42 KM APROX)
El carril bici del Danubi et guia per senders tranquils al llarg del Parc Nacional de "Donauauen", passant pel castell d'Orth fins
a arribar a l’antiga ciutat romana Petronell Carnuntum (excavacions romanes i runes) i al balneari Bad Deutsch Altenburg.

DIA 3: BAD DEUTSCH ALTENBURG –BRATISLAVA – MOSONMAGYAROVAR i VOLTANTS (71
KM APROX)
Avui seguiràs la ruta del Danubi cap a Bratislava, la capital d'Eslovàquia. La ciutat compta amb un pintoresc nucli antic amb
nombrosos llocs d’interès, zones de vianants encantadores i incomptables restaurants i cafeteries et convidaran a fer un llarg
passeig per aquesta important ciutat històrica. Després d’haver visitat Bratislava, continua amb bicicleta cap a "Schüttinsel"
que segur que t’encantarà amb el seu caràcter únic i excepcional.

DIA 4: MOSONMAGYAROVAR i VOLTANTS - GYÖR (45 KM APROX)
Avui, pedalejaràs per l’encantador i idíl·lic paisatge de l’àrea protegida de "Skigetköz" fins a Györ, una de les ciutats més
importants de les terres baixes d’Hongria amb un atractiu centre històric. Un passeig agradable pels carrers estrets, catedrals
i els palaus barrocs del centre històric son un gran atractiu de la ciutat.

DIA 5: GYÖR – TATA (61 KM APROX)
Avui pedalejaràs a través d’un paisatge de suaus turons de la ciutat de Tata, la 'Ciutat dels Llacs’, que es troba en els
contraforts de la Serralada de Gerecse. Un punt a destacar en el camí és la National Stud of Babolna, un famós centre de cria
de cavalls àrabs que definitivament val la pena visitar. Durant la visita a les instal·lacions i el museu podràs aprendre alguns
dels secrets de la cria de cavalls d'Hongria.

DIA 6: TATA – REGIÓ COSTANERA DEL DANUBI (56 KM APROX)
El matí comença amb un recorregut en tren de Tata a Komárom. Al llarg del Danubi eslovac, passaràs a través de petits
pobles rurals en una regió plana cap a Esztergom, on podràs admirar la impressionant catedral catòlica d’Hongria.

DIA 7: REGIÓ COSTANERA DEL DANUBI – BUDAPEST (62 KM APROX + vaixell de
Szentendre – Budapest)
Vessants de les muntanyes escarpades emmarquen l'impressionant paisatge de la costa del Danubi fins a l’illa de
Szentendre. Podràs aprendre més sobre l’arquitectura Hongaresa el un museu a l’aire lliure. Després aniràs cap a Budapest
en vaixell (inclòs). Al vaixell, les vistes des de la coberta són impressionants.

DIA 8: BUDAPEST
Gaudiràs d’aquest dia a la ciutat de Budapest. El trasllat de sortida a Viena pot ser amb autobús regular diari cada 2 hores.
Ha de ser reservat en antelació i possibilitat de reservar fins al Aeroport de 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 22 d'abril al 05 de maig i del 06 a l'11 d'octubre del 2023.
Temporada 2: Del 06 de maig al 30 de juny i del 04 de setembre al 05 d'octubre del 2023.
Temporada 3: Del 01 de juliol al 03 de setembre del 2023.
Consultar que inclou el preu de la mitja pensió.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus. Preus
especials per a nens i grups.
Llegir més
CATEGORIA B PREU PER PERSONA

LLOGUER DE BICICLETES

Hab. Doble Hab. Individual Mitja pensió 7/21

Elèctrica

Temporada 1

689 €

925 €

220 €

Temporada 2

739 €

975 €

Temporada 3

789 €

1.025 €

CATEGORIA A PREU PER PERSONA

206 €

98 €

LLOGUER DE BICICLETES

Doble Indiv

Mitja pensió 7/21

Elèctrica

Temporada1

719 €

949 €

200 €

220 €

Temporada2

809 €

1.039 €

Temporada3

869 €

1.099 €

98 €

Informació addicional
ALLOTJAMENTS:
Categoria A: Hotels de 3 * i 4 * amb habitacions confort; a Viena i Budapest hotels 4 *
Categoria B: típiques pensions i Bed & Breakfast, a Viena i Budapest hotels 4 *

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

