3 dage langs Donau
med en smuttur til Bratislava
WIEN - BRATISLAVA FORLÆNGELSE

Forlæng oplevelsen ved Donau
Cykelvejen langs Donau-floden slutter ikke i Wien !
Øst for Østrigs kendte hovedstad begynder det
fascinerende lavlandslandskab og Europas sidste
urskov. Cykelturen slutter i Slovakiets hovedstad
Bratislava, der som den yngste af sin slags i Europa
imponerer med en køn, gammel bydel og mange
spændende seværdigheder klos op
ad det nye, moderne Slovakiet.
Let rute
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Slovakiets hovedstad, Bratislava, indbyder til at sætte sig med et
godt glas skummende øl som her i nærheden af Michaelsporten.

Dag 1
(ca. 45 km)
Wien - Bad Deutsch Altenburg/omegn

Ikke langt fra Wien begynder et uberørt landskab
med flodeng og marsk, og langs med Donau kommer I til det spændende naturreservat Donauauen
men en forbløffende varieret flora og fauna. Nyd stilheden langt væk fra storby, støj og os, kun afbrudt
af fuglesang. I kører videre forbi slottene Orth og
Eckartsau til den arkæologiske park og romerske by
Petronell Carnuntum, hvorefter I fortsætter til Bad
Deutsch Altenburg, hvor selv romerne slappede af i
byens varme vand.
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Information
Turkode:

MUL-7

Rejseform:
Varighed:
Bratislava slot
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Dag 2.
(ca. 32 km)
Bad Deutsch Altenburg/omegn - Bratislava

Efter en kort cykeltur kommer I til grænsebyen Hainburg. Mellem bakkerne heromkring og Karpaterbjergene følger cykelstien langs med Donau-floden og
gennem naturreservatet ind til Bratislava - Slovakiets hovedstad. Gå en tur i den hyggelige, søvnige
gamle bydel, der både er i kontrast til og fungerer
side om side med storslåede moderne bygninger.
Højt over byen tårner sig et særligt slot op, som med
sin specielle konstruktion med tårne og høje mure
kan ses langvejs fra.

Dag 3. Bratislava – Wien

Individuel rejse
3 dage / 2 nætter

Rejseperiode:
Startdage:

SAMLET LÆNGDE:

April - Oktober
Se prisliste
Lørdag, søndag
og mandag
Se prisliste
ca. 65 km

Rutekarakteristik:
Cykelvejen er asfalteret og for det
meste flad. På vej ind og ud af byerne
må forventes trafik.

Der er bustransport til Wien hver dag, og turen tager
ca. 1 time og 20 minutter. Mod tillæg kan turen
bestilles med hydrofoilskib, hvor I kan sætte jer på
soldækket i ro og mag og nyde turen en gang til.
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Gammelt og nyt trives side om side i Bratislava

Se priser, rabatter og mere information på www.memorytours.dk

H YG G E L I G S M U T T U R T I L B R AT I S L AVA F R A W I E N

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

