ØSTRIG - CYKELFERIE PÅ EGEN HÅND

FRA INNSBRUCK TIL SALZBURG
Let tur langs floderne Inn, Ziller, Salzach og Saalach. Ruten går gennem skønne
dale og har udsigt til betagende bjerge.

Det kan du glæde dig til
Glæd dig til en skøn cykelferie hvor du oplever floderne Inn, Ziller, Salzach og Saalach. Undervejs oplever du
nogle af Østrigs højeste bjergtinder, de østlige Alpers største gletcher område og det imponerende Krimml
vandfald, som har et fald på 380 m.

Kort

Dagsprogram
1. dag. Ankomst Innsbruck
Innsbruck er en hyggelig by med et fantastisk flot gammelt centrum, især berømt for sit gyldne tag over en
karnap på et af byens gamle huse.
Indkvartering f.eks. på Austria Trend Hotel Congress.
Side 1 af 4
Ruby Rejser | Mejlgade 46B | 8000 Aarhus C | Tel. +45 86 15 35 99
ruby@ruby-rejser.dk | www.ruby-rejser.dk

2. dag. Innsbruck til Zillertal. Ca 45 km.
En herlig cykeldag ud af Innsbruck med udsigt til stejle bjergtoppe. Du kommer gennem maleriske småbyer
til Strass, en hyggelig lille by beliggende ved indgangen til dalen, Zillertal. Giv dig tid, undervejs, til en pause
i den gamle bydel i Hall og Swarovskis krystalverden i Wattens. Indkvartering f.eks. Hotel Post i Strass.
3. dag. Zillertal til Krimml. 25-45 km + transfer
I dag følger du cykelstien gennem Zillertal til byerne Zell og Mayrhofen. Hele tiden kan du se de fantastiske
bjergtinder i det fjerne. Sidst på eftermiddagen er der transfer op over Gerlos passet til Krimml. Allerede
under transferen kan du nyde udsigten til det fantastiske Krimml vandfald, Europas største. Senere har du
også mulighed for til fods at opleve vandfaldet. Indkvartering f.eks. på Hotel Klockerhaus.
4. dag. Krimml til Kaprun/Zell am See. Ca 60 km.
Dagens etape går gennem Nationalparken Hohe Tauern. Du cykler stadig gennem dalen med grønne enge
og små landsbyer, så bakker er her ikke rigtig nogen af, MEN hele tiden har du den mest fantastiske udsigt
til de omkringliggende bjerge. Indkvartering f.eks. i Hotel zum Hirschen i Zell am See.
5. dag. Kaprun/Zell am See til Lofer. Ca 50 km
En god start på dagen kunne være en dukkert i den klare sø Zell. Herefter fortsætter turen langs Saalach
floden til Saalfelden og måske et frokost stop. Inden du når frem til Lofer cykler du gennem kløften
Seisenbergklamm. Indkvartering f.eks. på Hotel Bad Hochmoos i Lofer.
6. dag. Fra Lofer til Salzburg. Ca 45 km.
I dag er en fredsommelig cykeldag gennem Saalach dalen. Indkvartering f.eks. på Hotel Achat Plaza Zum
Hirschen i Salzburg.
7. dag. Hjemrejse
Hjemrejse efter morgenmad medmindre du har bestilt ekstra nætter.

Sværhedsgrad 1-2
En dejlig nem tur i et jævnt terræn med kun få lette bakker. Daglige etaper på blot 20-60 km. Det meste af
tiden cykler man på decideret cykelsti, indimellem dog på fredsommelige biveje. Ind og ud af de større byer
må man påregne lidt mere trafik.
Ved ankomst til dit hotel i Innsbruck får du udleveret detaljeret rutebeskrivelse og kort på engelsk.

Indkvartering
Man bor på gode 3-4* hoteller – alle med eget bad og toilet.

Cykel og cykeludstyr
Cyklerne er med 7 gear og fodbremse eller 21 gear og håndbremser og udstyret med bagagebærer, 1
bagtaske, styrtaske eller kortholder. Også muligt at leje el-cykel.
Mindst en cykel pr værelse vil endvidere være udstyret med lås, pumpe samt reparationssæt.
Ikke muligt at leje cykelhjelm.
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Hvordan kommer jeg frem?
Ofte muligt at finde gode flybilletter til rimelig pris på eksempelvis Momondo.
F.eks. kan man fly til Salzburg og tage toget videre til Innsbruck. Der er også gode togforbindelser mellem
Salzburg og Innsbruck, for de der har en bil parkeret i Innsbruck. Få et overblik over togmulighederne på
eksempelvis Deutsche Bahn.

Vejr og klima

Bestil
1 person. Enkeltværelse, bad/toilet 3-4*

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

21-07-2019 - 30-08-2019

6 nætter

6698,-

BESTIL

31-08-2019 - 27-09-2019

6 nætter

6298,-

BESTIL

28-09-2019 - 05-10-2019

6 nætter

5898,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse med bad/toilet 3-4*

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

21-07-2019 - 30-08-2019

6 nætter

5498,-

BESTIL
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31-08-2019 - 27-09-2019

6 nætter

5098,-

BESTIL

28-09-2019 - 05-10-2019

6 nætter

4698,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 21. juli 2019.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Ophold i db. værelse med 1/4 pension, 7 dage - 6 nætter
Bagagetransport
Kort og rutebeskrivelse på engelsk og informationsmateriale.
Bustransfer fra Zell am Ziller til Krimml inkl. cykel

Ikke indkluderet i prisen:
Transport til og fra Danmark.
Turistskatter
Cykelleje
Rabatter:
0 – 5 år: gratis
6 – 11 år: 50 %
12 – 14 år: 25 %
15 år - : 10%
Gælder ved opredning og 2 fuldt betalende på værelset

Mulige ankomstdage:
Hver lørdag 27.04.2019 - 05.10.2019
Muligt at ankomme andre dage ved grupper på min. 6 personer mod tillæg.
OBS:
Vi anbefaler altid at du booker og får bekræftet turen fra os, før du arrangerer fly/tog/bus til destinationen.
Agentforbehold:
Ruby Rejser er agent og formidler for denne rejse. Arrangør er Eurobike og rejsen sker i henhold til
arrangørens betingelser. Se betingelser og læs om Eurobike.
Din rejse er stadig dækket af Ruby Rejser’s medlemskab af rejsegarantifonden, medl. nr. 206. Ruby Rejser
har prisgaranti, så vi matcher prisen, hvis den findes billigere hos en anden udbyder på
bestillingstidspunktet.
Og husk - du kan altid nyde godt af vores ekspertise og vejledning
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