Ruta romàntica d'Àustria
Conegui una de les rutes més famoses d'Àustria a través dels contraforts dels Alps.

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

6 dies de lloguer de cotxe, grup A, amb quilometratge il·limitat,

Taxes de circulació, assegurances opcionals del lloguer de

assegurança de col·lisió i robatori (amb franquícia), IVA local.

cotxe (a pagar en destí)

(ocupat 2 persones).

Assegurança de viatge.

7 nits d'allotjament i esmorzar a hotels 3* i 4* (segons opció
triada).
Nits: 1 Salzburg - 2 Salzkammergut -1 Steyr - 2 Wachau - 1
Viena
1 salkzkammergut Adventure card (obtingui grans descomptes)
1 visita guiada de Bad Ischl (només dilluns, dijous i
diumenges).
1 entrada al World Heritage Museum Hasllstatt.
1 visita amb audio guia a Steyr.
1 passeig amb vaixell pel Danubi. Des de Kreims fins a Spitz
(de maig a octubre, alternativa: dinar a Krems).
1 entrada a la pesquería del Monestir de Kemsmünster.
1 degustació de vi a Wachau.
Informacions sobre el viatge (mapa amb descripció de les
ciutats al llarg de la ruta romàntica, calendari d'actes, plànol de
les ciutats).
Llibre de la ruta romántica (només en alemany)
Taxes locals de totes les ciutats

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 Salzburg
Arribada individual a Salzburg. La ciutat de Mozart amb la seva Catedral, el Palau Mirabell. Gaudeix d'un passeig pels llocs
més emblemàtics del nucli antic seguint el rastre de la vida de Mozart. Gaudeix d'una preciosa vista de la ciutat pujant a la
fortalesa d'Hohensalzburg. Nit a l'hotel.

Dia 2- Salzburgo – Salzkammergut
Recollida del cotxe de lloguer i sortida de Salzburg cap a Mondsee, al Salzkammergurt, visita a l'església col·legiata de
St.Michel, l'abadia i la plaça del mercat. La següent parada serà a la bonica regió de Wolfgangsee; visitarem St.Wolfgang i
St.Gilgen, la famosa plaça de peregrinació, i continuarem cap a Bad Ischl. Arribada a Bad Ischl, inclou una visita guiada de la
ciutat. En Bad Ischl, seguirem els traços de l'emperador Francisco José i Sissi, i visitarem la seva vila sentint aquesta
atmosfera real en el nucli antic i històric de la ciutat. Nit en un dels pobles del Salzkammergut.

Dia 3- Salzkammergut (regió dels Llacs)
Situats al cor de la regió dels Llacs, seguirem la ruta fins Hallstatt. Aquesta població denominada com la més bella a la vora
d'un llac amb les seves característiques Mines de Sal més antigues, va ser declarada Patrimoni Cultural i Natural de l' UNESCO
; presta així aquest motiu a l'important època de la cultura Celta. Si queda temps recomanem una visita a les coves de gel
Dachstein. Nit a la regió del Salzkammergut.

Dia 4- Salzkammergut- Steyr
Continuarem la ruta romàntica austríaca seguint al llarg del llac Traunsee, arribant a la pintoresca població de Traunkirchen.
El centre és dominat per l'antic monestir i el turó de Johannesberg. Val la pena visitar l'església barroca amb el púlpit del
pescador i la capella del calvari. Seguirem cap a la ciutat de Gmunden, encantadora ciutat amb ambient mediterrani,
Scharnstein i Kemsmünster. Si tens temps, etrecomanem una petita parada a l'abadia Benedictina de Kremsmünster,
per la seva rica col·lecció d'art. Arribada a l'encantadora i acollidora ciutat de Steyr. Nit a l'hotel de Steyr.

Dia 5- Steyr – Wachau
Recomanem un passeig per aquesta romàntica ciutat, una joia de l'arquitectura medieval. Visita del Museu de Steyr (entrada
inclosa). Continuació del viatge passant per Enns (la ciutat més antiga d'Àustria), tot seguit arribarem al Monestir barroc de
St. Florian. A la tarda ja a la regió de Wachau, la vall del Danubi, visitarem ciutats com Grein, romàntica ciutat medieval de
barquers, amb el teatre més antic d'Àustria, i Maria Taferl amb la basílica barroca. Nit a la regió del Wachau.

Dia 6- Wachau
Jornada completa per a gaudir de la regió de Wachau, començant per Melk, on no es pot deixar escapar la visita a l'abadia
benedictina, la més antiga residencia i cripta dels Babenberger. Avui, també pdorás fer un passeig amb vaixell al llarg del
Danubi, des de Krems fins a Spitz, on podràs degustar els millors vins de la regió. Nit a la regió del Wachau.

Dia 7- Wachau- Viena
Avui deixarem la vall de Wachau i continuarem cap a Tulln i Klosterneuburg amb el seu romàntic centre de vi situat al nord
als voltants de Viena. El poble és dominat per l'abadia Augustine que es troba abraçada entre els turons dels Boscos de Viena
i de la vegetació de la vora del riu Danubi. La Ruta Romàntica Austríaca acaba a Viena. Devolució del cotxe de lloguer. Nit d'
hotel a Viena.

Dia 8- Viena, dia lliure
Fi dels serveis
Dies extres opcionals.

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

Preus
Preus per persona en habitació doble. Preus vàlids per al 2019
Temporada 1: 7/01 al 14/04 del 2019
Temporada 2: 15/04 al 24/06 i del 01/09 al 28/10 del 2019
Temporada 3: 25/06 al 01/09 del 2019

Possibilitat de contractar els vols, consulteu tarifes aèries.
Pot contractar una ruta de 5 dies, nits extres i mitja pensió.
Consultar descompte nens i suplement individual.
Llegir més
HOTELS

Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

Categoria 3* 725 €

751 €

764 €

Categoria 4* 841 €

905 €

931 €
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