
‘Der Donauradweg’ is een prachtige, over het algemeen 

vlakke fietsroute langs de wellicht bekendste rivier van 

Europa. De route begint in de ‘drei Flüssenstadt’ Passau. 

Via een werkelijk schitterende route langs kathedralen, 

kloosters, kastelen en door natuurgebieden, bossen en 

wijngebieden fietst u in enkele dagen op uw gemak naar 

de romantische oude Keizersstad Wenen. Onderweg is 

er voldoende tijd om kennis te maken met historische 

stadjes en dorpen en om de vele bezienswaardigheden 

eens van dichtbij te bekijken. Omdat de Donauradweg 

is uitgegroeid tot een begrip onder de fervente fietsers 

zult u onderweg vele fietsliefhebbers uit diverse landen 

ontmoeten.

Programma:
1e dag: Via de Duitse autobaan rijden we naar ons over-

nachtingshotel in de omgeving van Passau.

2e dag: Na het ontbijt begint u aan uw fietstocht. De 

route voert vandaag van Passau naar Schlögen. U fietst 

langs de Donau oever via Obernzell en Niederanna naar 

Au, daarna door het natuurgebied Donauleiten richting 

Schlögener Schlinge, waar de Donau een bocht van 180° 

maakt. Vanaf de Schlögener Blick (een korte wandeling) 

heeft u een prachtig uitzicht over de omgeving. Over-

nachting in omgeving Schlögen. Fietsroute ca. 40 km.

3e dag: De tocht van deze dag voert langs de zuidelijke 

Donauoever door schilderachtige plaatsen als Aschach, 

Wilhering en Ottensheim naar de hoofdstad van Ober-

osterreich, Linz. Het oude centrum van deze plaats is een 

bezoek meer dan waard. Aan het einde van de middag 

staat de fietsbus klaar om u terug te brengen naar het 

hotel in de omgeving van Schlögen. Fietsroute ca. 56 km.

4e dag: Via Enns, de oudste stad van Oostenrijk, waar u 

zeker de ‘Hauptplatz’ met de stadstoren uit de 16e eeuw 

moet bezoeken, Mauthausen, Au an der Donau en Mit-

terkirchen fietst u naar het prachtige, in een bocht

van de Donau gelegen, stadje Grein. Hier kunt u even-

tueel het plaatselijke scheepvaartmuseum of het oudste 

stadstheater van het land bezoeken. Overnachting in 

Spitz an der Donau of omgeving. Fietsroute ca. 56 km.

5e dag: Na het ontbijt begint u aan de volgende etappe. 

Na enkele kilometers komt u in de Wachau, één van de 

bekendste en mooiste wijngebieden van Oostenrijk. De 

route loopt vanuit Grein via Melk naar Spitz. Onderweg 

loont het om een kijkje te nemen in de beroemde be-

devaartsplaats Maria Taferl en in Melk kan het imposante 

Benedictijner klooster ‘Stift Melk’ worden bezocht. Over-

nachting in Spitz an der Donau of omgeving. Fietsroute 

ca. 46 km.

6e dag: Vandaag is een (fiets)rustdag. Liefhebbers kun-

nen vanuit het hotel een wandeling of fietstocht maken. 

Bij voldoende belangstelling zal de chauffeur een excur-

sie naar Wenen organiseren.

7e dag: Vandaag fietst u via het schilderachtige Dürn-

stein, door de uitgestrekte wijngaarden van de Wachau 

naar Krems, dat wordt gezien als een van de mooiste 

plaatsen van Niederösterreich. Het is dan ook zeker de 

moeite waard om hier een langere pauze in te lassen. Aan-

sluitend fietst u verder door het steeds bredere dal van 

de Donau naar de stad Tulln. Overnachting in Stockerau 

of omgeving. Fietsroute ca. 60 km. 

8e dag: De laatste etappe loopt van Tulln naar Kloster-

neuburg. Omdat we ’s morgens tijdig vertrekken kunt u, 

als u dat wilt, nog de hele middag in Wenen doorbren-

gen. Overnachting in Stockerau of omgeving. Fietsroute 

ca. 25 km.
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De fietsroute langs de Donau, ‘der Donauradweg‘, is 
misschien wel de bekendste fietsroute van Europa. De 
route voert vrijwel helemaal langs de muzikaal door 
Johann Strauss zo bejubelde ‘schönen blauen Donau’.
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9e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. In 

de loop van de middag arriveren we bij ons overnach-

tingshotel in de omgeving van Nürnberg.

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een pri-

ma diner.
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Vertrekdatum | Donauradweg Passau - Wenen
Donderdag 8 juni 2023 10 dagen  € 1495,-

Donderdag 14 september 2023 10 dagen  € 1495,-

Inbegrepen:
• overnachting in goede en gunstig 

gelegen hotels op 2-persoonskamers 

met douche of bad en wc 

• ’s morgens uitgebreid ontbijtbuffet 

• ’s avonds een prima diner 

• afscheidsdiner 

• uitgebreid informatiepakket met o.a. 

fietsroutes en een beschrijving van 

bezienswaardigheden op de route 

• ondersteuning en begeleiding door 

chauffeur/reisleider 

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
•  eenpersoonskamer € 275,-

•  huurfiets op aanvraag

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Programmawij-

zigingen c.q. aanpassingen door chauff eur 

mogelijk. (zie bijzonderheden pag. 4-7

Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt

ophaalschema van toepassing.

Hotel:
Bij deze speciale fietsreis wordt over-

nacht in uitstekende middenklasse ho-

tels, gunstig gelegen in of nabij de in 

het programma genoemde plaatsen. 

Alle kamers zijn minimaal voorzien van 

douche of bad, toilet en televisie. De 

adresgegevens van de hotels ontvangt 

u bij uw reisbescheiden.

Fietsbus:
Deze fietsvakantie wordt uitgevoerd met 

een van onze luxe touringcars met onze 

nieuwe fietsaanhanger. Dat wil zeggen 

dat uw eigen fiets (of eventueel huurfiets) 

een plaats krijgt in deze aanhangwagen. 

Op deze manier kunt u met de fiets die u 

gewend bent op comfortabele wijze ge-

nieten van uw actieve vakantie.

Begeleiding:
De chauffeur is bij deze reis net als bij 

al onze andere reizen uw begeleider en 

aanspreekpunt. Bij vragen, wensen, pro-

blemen (bijv. met uw fiets) zal hij u met 

raad en, indien mogelijk daad, ter zijde 

staan. Hij blijft gedurende de reis in de 

buurt en is mobiel bereikbaar. Indien 

nodig brengt hij u ’s morgens naar het 

beginpunt van de fietsroute en haalt hij 

u in de loop van de middag op bij het 

eindpunt van de dag.


