El Danubi en bici amb nens en 8 dies
Recorre amb els petits la ruta amb bici més famosa d'Europa, en 8 dies. Les etapes
estan dissenyades a la mida dels nens, per un terreny pla i assequible per a tot tipus
de persones, independentment de la seva experiència

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
210 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS D'USUARI (BICILAND):
AMB NENS
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
LINZ - (ÀUSTRIA) / VIENA - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
29/04/2023 - 23/09/2023
SORTIDES DIÀRIES DEL 29 D'ABRIL AL 23 DE SETEMBRE DE 2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits en habitacions amb bany privat.

Assegurança de la bicicleta

Esmorzar o 6 x mitja pensió amb suplement (a Viena, només esmorzar).

Taxes turístiques

Transport diari de l'equipatge (1 maleta per persona, màxim 20 kg).

Tot allò que no aparegui reflectit a la promoció

Sorpresa per als nens.
1 viatge amb vaixell de Spitz – Krems (bicicletes incloses).
1 volta a la sínia de Viena (Prater).
Hotels per a famílies amb equipaments com patis, sala de jocs o jardí.
Viatge amb tren Viena – Linz (trasllat de bicicletes pròpies no inclòs).
Servei d'atenció telefònica (també els caps de setmana).
Bossa de manillar amb llibre de ruta, mapes i material informatiu per habitació.

Biciland. El mon en bici.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A LINZ
Càlida benvinguda tant per als nens com pels adults. Check-in i entrega de la documentació de viatge. Resta del dia a la seva
disposició. Consell: deixa’t portar en un món diferent on vostè i els seus nens podran experimentar un viatge en el Tren Drac
cap a la Terra dels Nans, amb un teló de fons màgic, l’imponent i històrica ciutat de Linz.

DIA 2: LINZ – MITTERKIRCHEN (43 KM APROX)
Viatge en bicicleta al Museu Celta a l’aire lliure. Aquest poble, que representa l’Edat de Ferro, et mostrarà la vida del passat.
La nit d’avui serà en una acollidora granja a la regió de Machland. El sopar (si vostè té la mitja pensió), comptarà amb
delicioses especialitats casolanes austríaques, es servirà amb la típica i característica hospitalitat local.

DIA 3: MITTERKICHEN – STRUDENGAU (43 KM APROX)
Antics mercats i castells enclavats en turons boscosos, són els punts destacats de la ruta amb bicicleta d'avui a Strudengau.
Al Museu Marítim de Grein veurà models impressionants de vaixells antics, a més podrà veure exemples de l'arquitectura
naval primerenca i l'artesania que va entrar en la construcció d'aquestes naus. En Ardagger hi ha un paradís d’oci i plaer. Un
centre recreatiu amb parc aquàtic i pista de voleibol amb sorra de platja són només dues de les infinites possibilitats de
diversió i acció que ofereix. Gaudiu!

DIA 4: STRUDENGAU – WACHAU (49 KM APROX)
Poc després de Pöchlarn, entrarà a la mundialment famosa vall de la regió de Wachau, un dels paisatges riberencs més bells
d’Europa. L'impressionant i espectacular abadia benedictina de Melk sobrepassa la ciutat i es pot veure des de molt lluny.
Pedalejarà entre les vinyes fins arribar a Spitz, construït al voltant de l’anomenat “Turó de les Mil Vinyes”.

DIA 5: DÍA DE DESCANSO EN WACHAU
Vostè pot gaudir de la bellesa del paisatge de la regió de Wachau i explorar el castell de Dürnstein o Aggstein, visitar el
museu de la construcció naval a Spitz o prendre un bany al riu Danubi.

DIA 6: WACHAU – TULLN (40 KM ) + BARCO SPITZ – KREMS
Començaran la ruta en bicicleta a través d’un paisatge espectacular amb altes parets de roca, terrasses de vinyes banyades
pel sol i els horts, pobles pintorescs, monestirs, esglésies i castells autèntics. Aprofiti per gaudir de les vistes panoràmiques
fins arribar a Tulln.

DIA 7: TULLN – VIENA (35 KM APROX)
A l’inici de l’etapa anirà a través del Tullnerfield. Apropant-se a Viena tindrà una fantàstica vista de l’horitzó, lluny del ritme
frenètic i el trànsit de la ciutat. Viena és una ciutat que estima la seva música i el seu menjar. Els nens passaran una bona
estona gaudint dels dolços tradicionals i de la xocolata calenta. Al carrer, a cada racó, s’escolten valsos i concerts de violí
improvisats. Quan els nens necessitin un canvi d’activitat, vagi a la part est de Viena, a pujar a la sínia i córrer pel famós parc
d’atraccions “Prater”.

DIA 8: VIENA
Abans de marxar de Viena, asseguri’s de visitar el famós Naschmarkt i fer una parada al castell de Schönbrunn o, també, al
Zoo. Possibilitat de nits extres a Viena.
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Preus
PREUS 2023
Temporada 1: Del 9 al 23 de setembre del 2023
Temporada 2: Del 29 d'abril al 19 de maig de 2023
Temporada 3: Del 20 de maig al 8 de setembre de 2023

REDUCCIÓ PER NENS
0 a 8 anys: 100%
9 a 11 anys: 50%
12 a 14 anys: 25%
A partir de 15 anys: 10%

Compartint habitació doble amb 2 adults. Reducció aplicable al preu base de la ruta.
ATENCIÓ PARES SINGLES, ELS NENS TAMBÉ TENEN DESCOMPTE COMPARTINT AMB 1 ADULT.
L'assegurança de la bicicleta i les taxes turístiques no estan incloses al preu.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres a destinació, trasllats, compra de cascos, bicicletes per a nens, etc.
Consulteu preus. Assegurança d'anul·lació no inclosa. Tren Viena Aeroport Linz amb suplement.
Llegir més
PREUS PER PERSONA Tour bici

Lloguer de bici

Doble Individual Mitja pensió 7/21

Elèctrica

Temporada 1

529 € 729 €

220 €

Temporada 2

689 € 889 €

Temporada 3

749 € 949 €

179 €

98 €
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