El llac Constanza en bici
El llac Constanza, entre Àustria, Suïssa i Alemanya, ofereix al viatger l'oportunitat de
conèixer una de les zones més atractives d'Europa Central, a cop de pedal

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
290 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
CONSTANZA - (ALEMANYA) / CONSTANZA - (ALEMANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
09/04/2023 - 01/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits amb esmorzar a la categoria seleccionada.

Taxes turístiques

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel, sense límit en el nombre de

Qualsevol servei no especificat a l'apartat anterior

peces, màx. 20 kg per peça.
Entrada al museu Rosgarten a Constanza +1 cafè inclòs.
Viatge en vaixell a les cascades del Rin.
Viatge en vaixell Gaienhofen - Reichenau, incl. bicicleta.
Descripció de la ruta amb mapes (1 per habitació).
7 dies de servei d'atenció telefònica.
Assegurança de la bicicleta.

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

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A CONSTANÇA
Aprofiti l'oportunitat de visitar l'illa de Mainau, passejar pel casc antic de Constança, visitar els aquaris del Sea Life Center o
anar al Museu Arqueològic.

DIA 2: CONSTANÇA – ÜBERLINGEN (35 - 50 KM APROX.)
Primer, aneu amb bicicleta pel "Gnadensee" a l'antiga ciutat imperial de Radolfzell, ara convertida en un balneari. Des d'aquí,
es creua els turons "Bodanrück" a través d'un pendent molt curta. En arribar a l'anomenat Überlinger See, part del llac
Constance, es recompensen tots els teus esforços amb unes vistes al llac. A la nit, gaudi d'un passeig pel passeig marítim de
Überlingen.

DIA 3: ÜBERLINGEN – KRESSBRONN / NONNENHORN / LINDAU (50-60 KM APROX.)
Des Überlingen passejaràs per vinyes fins arribar a Friedrichshafen. En el camí passaràs l'església de pelegrinatge barroca de
Birnau. En Meersburg, pren-te un descans per passejar pel casc antic i el seu castell. En Friedrichshafen, recomanem fer una
visita al museu Zeppelin. Continua a través dels extensos horts fins arribar a Kressbronn.

DIA 4: KRESSBRONN – HÖCHST / HORN / ARBON (30-55 KM APROX.)
En el camí d'avui, aviat arribessis a Bregenz, la capital de la regió de Vorarlberg (Àustria) i famosa pel seu festival anual
celebrat al llac més gran del món. Finalment, arriba a Höchst, on aviat creues la frontera de nou i després, després de pedalar
uns quilòmetres, arribes a Rorschach o Arbon.

DIA 5: HÖCHST – CONSTANÇA (30 - 55 KM APROX.)
Avui el recorregut et portarà a Romanshorn, que alberga el port més gran de Suïssa al llac Constance. Continuï al llarg de les
ribes del llac fins arribar a la ciutat de Constança. Passegeu pel nucli antic o gaudi d'un gelat al port.

DIA 6: CONSTANÇA – SCHAFFHAUSEN (50 KM APROX.)
Recorre la riba del llac Constance fins a arribar a Stein am Rhein, coneguda per les seves cases medievals. Canviant diverses
vegades entre Alemanya i Suïssa, s'arriba a la capital del cantó, Schaffhausen. La ciutat, destaca per les seves cases amb els
seus característics teulades i el fort de Munot.

DIA 7: SCHAFLAUSEN – CATARATAS DEL RIN - CONSTANÇA / KREUZLINGEN (45 KM
APROX.) + VIATGE EN VAIXELL
Després d'esmorzar, recorri amb bicicleta la curta distància fins a les Cascades del Rhin, una de les caigudes d'aigua més
grans d'Europa. Un cop finalitzada la visita, torna a Stein am Rhein i després segueix la semipenínsula de Höri. En
Gaienhofen, pugi a bord del ferri que el porta a l'illa de Reichenau. A partir d'aquí, només queden uns pocs quilòmetres fins a
Constança.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL O EXTENSIÓ DE LA SEVA ESTADA
Després d'esmorzar, retorn a casa o perllonga la teva estada.

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

Preus
PREUS 2023
Temporada A: 09.04 – 30.04 de 2023.
Temporada B: 01.05 – 10.05 | 15.09 – 01.10 de 2023.
Temporada C: 11.05 – 25.05 | 11.06 – 30.06 | 01.09 – 14.09 de 2023.
Temporada D: 26.05 – 10.06 | 01.07 – 31.08 de 2023.
**L'inici d'aquest tour és possible a qualsevol de les ciutats on es faci nit sense cap cost addicional**
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, compra del casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREUS PER PERSONA TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D
Categoría

A

B

A

B

Hab. doble amb esmorzar 949 €

749 €

1.049 € 849 €

1.149 € 949 €

1.249 € 1.049 €

Supl. hab. individual

349 €

249 €

349 €

349 €

349 €

Lloguer bicicleta

110 €

249 €

A

B

249 €

A

B

249 €

Lloguer bicicleta elèctrica 266 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT
Categoria A: hotels de 3 y 4 *.
Categoria B: hotels de 2 y 3 *.
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