Passau – Bécs Dunamenti kerékpártúra
(Donauradweg)
2018. június 19. – 24.
A kerékpártúra a Bike Holidays Kerékpáros Utazási Iroda által szervetett program!
Időpont / létszám:
Indulás Bécsbe: 2018. június 19. (kedd) reggel (érkezés Bécsbe a találkozási címre 9:00-ig!).
Visszaindulás Bécsből: 2018. június 24. (vasárnap) Veszprémbe érkezés várhatóan az esti órákban.
A program tervezett max. létszáma 10 – 14 fő.
A kerékpártúra időtartama: 6 nap / 5 éjszaka
Utazás / ellátás:
Utazás: telekocsi rendszerben, a kerékpárokkal együtt.
Ellátás: félpanzió az egyes szállásokon. Napközbeni étkezés (ebéd) külön megbeszélés szerint!
Költségek 1 főre:
Szállásdíj (5x éjszaka + 5x reggeli)
399,00 €
Félpanzió (5x vacsora)
98,00 €
Autó parkolási díj (autónként kb. 18 €/hét és 4 fő/autóval számolva)
4,50 €
Egyéb költség: (célszerű)
Osztrák autópálya matrica (10 napos 3390,- Ft és 4 fő/autóval számolva)
848,- Ft
Magyar autópálya matrica (10 napos 3155,- Ft és 4 fő/autóval számolva)
789,- Ft
MIND összesen
501,50 € + 1637,- Ft
MIND összesen (320,- Ft/euró árfolyam esetén)
162117,- Ft
Fizetés forintban vagy euróban is lehetséges! (keverve NEM!)
Jelentkezés a csatolt a Jelentkezési lap kitöltésével és egyidejűleg
32000,- Ft/fő vagy 100,- €/fő előleg befizetésével lehetséges.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2018. január 14. 

Program tájékoztató (az árajánlat alapján):
1. nap Egyéni kiutazás Bécsbe, gépkocsi parkolás az általunk megadott parkoló-garázsban, amely közvetlenül a Duna menti
kerékpárút mellett fekszik. A parkolóház elől kb. 09:00 órakor indul a kerékpáros transzferbusz, amely utasokat, kerékpárokat
szállít és közvetlenül a programban szereplő passau-i hotelnél áll majd meg.
2. nap Passau - Wesenufer (kb. 30 km): Bemelegítő, első szakasz.
3. nap Wesenufer - Linz (kb. 59 km) Elhagyva a felső Duna-völgy erdős dombvidékét majd átkelve az Eferidnger-i medencén az
utunk a virágzó Duna parti városba, Linz-be vezet.
4. nap Linz - Ybbs vagy környéke (kb. 75 km) Ezt a hosszabb szakaszt vonattal lerövidítheti - a vonatjegyet a részvételi díj
tartalmazza: Linz-Enns vonattal kb. 22 km, Enns - Ybbs kerékpáron kb. 55 km. Enns, Ausztria legrégibb városa, még érintetlen
ligetek, rétek, és végül az elragadó hajós- barokk városka, Grein.
5. nap Ybbs - Wachau - Krems vagy környéke (kb. 65 km) Egy kellemes kerékpáros túra a Struden - és Nibelungengau
folyóvölgyeken át egészen Wachau-ig. A melki apátság tornyai pedig már a távolból üdvözölnek bennünket.
6. nap Krems - Bécs (kb. 66 km). A túra végeztével átbiciklizik Bécsen, a kerékpárút mellett fekvő parkolóig, ahol autóját hagyta,
ezután felveheti poggyászát a megadott bécsi szállodában, majd hazautazás.
Az ár az alábbiakat tartalmazza:
− 5 éjszaka szállás családias panziókban, vendégházakban, 2 ágyas, pótágyazható szobákban, saját fürdőszobával, WC-vel
− Félpanzió (reggeli + vacsora) // Csomagszállítás szálláshelytől szálláshelyig (Passau-Bécs között)
− 1x kerékpáros komp használat // Kerékpáros transzferbusz Bécs-Passau útvonalon kerékpárral együtt
− Magyar nyelvű útikönyv Duna menti kerékpárút + osztrák profi kerékpáros térkép
− Telefonos asszisztencia a célországban (német, angol) és itthon

További információ (jelentkezés / előleg befizetés):
Telefon: Stéger Ildikó 06-70/392-45-43 // E-mail: egete@chello.hu, illetve 8200 Veszprém, Diófa u. 5.

Jelentkezési lap
A jelentkezési lap számítógépen is kitölthető!
(pl. Adobe Acrobat Reader, (vagy más pdf olvasó) programmal)

Alulírott,

................................................ az Egészség és Egység a Természettel Egyesület tagja,

továbbá:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(Kiskorú önálló részvétele esetén szülői (gondviselői) nyilatkozat is szükséges.)

jelentkezem(-ünk) az Egészség és Egység a természettel Egyesület
Passau – Bécs kerékpártúrájára,
melynek időpontja: június 19. (kedd) – június 24. (vasárnap) (6 nap / 5 éjszaka).
Értesítési telefonszámom: ......................
Posta címem (ha nincs e-mail cím)

e-mail címem:........................................................

........................................................................................

Tudomásul veszem, hogy az Egyesület a befizetett összegeket (előleg + további részlet)
visszafizetni csak akkor tudja, ha a visszamondó önmaga helyett másik résztvevőt biztosít.
Vállalom, hogy a teljes program költséget, legkésőbb 2018. május 20-ig befizetem.
Az Egyesület B3 TAKARÉK Szövetkezet, 73900085-10019205-00000000 számlájára egyidejűleg a
velem együtt jelentkezők után 32000,- Ft/fő előleget, összesen: ……………. Ft –t
*

átutalok.*

Utalás esetén jelölni!

vagy személyesen a jelentkezési lappal együtt a fenti összeget vagy 100,- €/fő előleget az Egyesület
részére kézpénzben átadom.
Veszprém, 201_. ………………..
……………………………………..
jelentkező
Kézpénzes fizetés esetén itt leválasztandó

Kézpénzes befizetés Elismervénye
(Csak kézpénzes befizetéshez)

Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület elismeri, hogy a ...….….…….………………..
jelentkezési lapján megnevezett résztvevők utáni előleget, azaz ……………………. Ft –ot vagy
……………………. € -t a mai napon készpénzben befizette.
Veszprém, 201_. ……………….
……………………………………..
Átvevő
Infó: Telefon: +3670/392-45-43, +3670/392-44-83, E-mail: egete@chello.hu

