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Rutekarakteristik:
Turen er for det meste flad, men også 
med bølgende bakker som kan være 
lidt stejle. Den østrigske del følger 
gode, velholdte cykelstier, mens I ofte 
vil køre på lande- og biveje i Ungarn.

Information
Turkode: MUL-8 

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 8 dage / 7 nætter

Rejseperiode: April - Oktober 
Se prisliste

Startdage: Hver lørdag  
Se prisliste 

SAMLET LÆNGDE: ca. 290 km

© Radreisen

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

Dag 1. Ankomst til Wien
Wien er en charmerende by, som det kan anbefales 
at afsætte tid til at opleve. Gå en tur gennem den 
kejserlige by og sæt jer på en typisk Wienercafé med 
autentiske lækkerier. Mulighederne er uendelige.

Dag 2. Wien - Bratislava (ca. 39 km + tog)
Langs med Donau cykler I gennem nationalparken 
Donauauen, der har en forbløffende varieret flora 
og fauna. Nyd stilheden, der kun afbrydes af fug-
lekvidder. I kommer til den arkæologiske park og 
romerske by Petronell Carnuntum, der giver et godt 
indblik i fortiden. Herfra følger I cykelvejen til Bra-
tislava - Slovakiets hovedstad, der er den yngste i 
Europa. Gå en tur i den hyggelige, søvnige gamle 
bydel, der både er i kontrast til og fungerer side om 
side med storslåede moderne bygninger.

Dag 3. Bratislava - Szigetköz (ca. 51 km)
Marsklandskabet Szigetköz er et paradis for fugle 
og fisk. Midt i dette vilde og uberørte lavland med 
mere end 500 bittesmå øer finder I små, typiske 
hyggelige landsbyer og en labyrint at utallige kanal-
er og vige fra Donau-floden, som I passerer via 
cykelstier på de mange dæmninger. 

Dag 4. Szigetköz - Region Babolna (ca. 58 km)
Fra lavlandet kommer I til provinshovedstaden Györ, 
der er en pragtfuld gammel barokby. Nationalstutte-
riet Babolna er verdenskendt for opdræt af araber-
heste og bestemt et besøg værd. I kan på stutteriet 
og museet få et glimt af hemmeligheden bag de 
ungarske teknikker og metoder indenfor avl af nogle 
af verdens flotteste araberheste.

Dag 5. Region Babolna - Tata (ca. 35 km)
Tata er kendt som Vandbyen, og det er en herlig, 
romantisk, rolig by med mange haver, åer og søer. 

Selv helt inde i byen finder man fiskerhytter og vind-
møller side om side med Parken og storslåede pro-
menader og handelsgader. Det Geologiske Museum 
har et smukt kapel, monumenter og et 45m højt 
tårn.

Dag 6. Tata – Region Esztergom (ca. 54 km)
Dagens rute fører jer gennem de bølgende bakker 
for foden af Gerecse bjergkæden. I cykler i skov-
området, gennem små, kønne, typiske landsbyer til 
kongernes og biskoppernes by, Esztergom, der også 
kaldes for Ungarns Rom og Kongernes By. Domkir-
ken i Esztergom er Ungarns største, og resten af 
byen forsøger om og om igen at være højdepunkt og 
et glamourøst indslag på turen.

Dag 7. (ca. 50 km + sejlads)
Region Esztergom - Szentendre - Budapest
Midt i det bakkede landskab deler Donau sig 
omkring øen Szentendre. Efter en kort sejltur kan 
I på små landeveje cykle gennem venlige, typisk 
ungarske landsbyer og Szentendre, der er kendt for 
sine mange butikker med kunsthåndværk. Tilbage 
på fastlandet er friluftsmuseet Skanzen et besøg 
værd. På sejl- eller togturen ind i til Budapest kan I 
se flere højdepunkter og mange af byens berømte 
seværdigheder. På denne tur er der mulighed for at 
bo på Hotel Gellert, der er verdensberømt for sine 
SPA-faciliteter i Art Nouveau stil (mod tillæg).

Dag 8. Budapest
Nyd opholdet i Budapest til om eftermiddagen eller 
forlæng med ekstra dage. Afgang med bus til Wien 
hver dag kl. 15.30 (eller 11.30 på forespørgsel) 
med ankomst i Wien kl. 18.30. Mod tillæg kan turen 
bestilles med skib.

En ikke-krævende rute,  
dog med visse stigninger

Wellness i Østrig-Ungarn
Fjedrende let Wienervals og dampende, smag-
fuld ungarsk gullasch, cykelture i de smukkeste 
landskaber, SPA ophold og wellness samt stor-
bystemning i Wien, Bratislava og Budapest er 
blot nogle af oplevelserne på denne klassiske 
cykeltur langs med den ungarske del af Donau.

WIEN - BUDAPEST SPA

Med Parlamentet i Budapest i baggrunden er udsigten over Donau 
et smukt skue.

SPA og Cykling gennem 3 lande
ved Ungarsk Donau


