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Tip !
Der er mange muligheder for evt. at 
afkorte etaperne ved at sejle et styk-
ke op ad floden eller tage toget.
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Information
Turkode: MUL-9

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 14 dage / 13 nætter

Rejseperiode: April - Oktober 
Se prisliste

Højsæson: Juni - August 
Se prisliste

Startdage: Hver lørdag, søndag og 
mandag

SAMLET LÆNGDE:  ca. 560 km

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

Dag 1. Ankomst til Passau
Kom gerne i god tid til den kønne by Passau.

Dag 2. Passau - Schlögen (ca. 44 km)
I kører gennem den charmerende by Engelhartzell 
og fortsætter videre til Schlögen, hvor Donau på 
smukkeste vis tager en 270 graders drejning.

Dag 3. Schlögen - Linz (ca. 53 km)
Bittesmå færger sejler mellem Donaus bredder. I 
cykler til Eferdinger og videre til provinshovedstad- 
en Linz.

Dag 4. Linz - Grein/omegn (ca. 60 km)
En udflugt til Østrigs ældste by Enns anbefales. Her-
fra videre til den keltiske landsby Mitterkirchen. I 
Grein kan I besøge Østrigs ældste teater.

Dag 5. Grein/omegn - Melk/omegn (ca. 51 km)
Et fascinerende landskab med høje, skovklædte 
klippeformationer er på begge sider af Donau. Højt 
oppe ligger Maria Taferl Pilgrimskirken, og på lang 
afstand kan I se det fantastisk smukke Benedikti-
nerkloster i Melk.

Dag 6.  (ca. 40/55 km)
Melk/omegn - Krems/Traismauer
Endnu et højdepunkt er cykelturen gennem det stor-
slåede Wachau-landskab med vinmarker i terrasser 
på skråningerne, abrikosplantager, eventyrslotte, 
paladser og smuk arkitektur. På vejen til Krems cyk-
ler I gennem vinbyerne Spitz, Weißkirchen og Dürn-
stein med det blå tårn.

Dag 7. Krems/Traismauer - Wien (ca. 39 km)
Med tog forlader I denne UNESCO Verdenskulturarv-
region. I blomsterbyen Tulln kører I direkte gennem 
Wienerskovene og Klosterneuburg, hvorefter I fort-
sætter til musikkens by Wien. 

Dag 8.  (ca. 45 km)
Wien - Bad Deutsch Altenburg/omegn
Langs med Donau cykler I gennem nationalparken 
Donauauen, forbi slottene Orth og Eckartsau til den 
arkæologiske park Petronell Carnuntum og videre til 
Bad Deutsch Altenburg.

Dag 9.  (ca. 32 km)
Bad Deutsch Altenburg/omegn - Bratislava
I starter med en kort togtur, hvorefter I følger cykel-
stien langs Donau, til I kommer til Bratislava, Slova-
kiets hovedstad. 

Dag 10  (ca. 45 km + tog)
Bratislava - Szigetköz - Györ
Marsklandskabet Szigetköz er et paradis for fugle 
og fisk, men her er også typiske landsbyer og en 
labyrint at kanaler og vige fra Donau på vej til pro-
vinshovedstaden Györ - en pragtfuld barokby.

Dag 11. Györ - Komarom (ca. 35-45 km)
Nationalstutteriet Babolna er kendt for opdræt af 
araberheste. I cykler gennem et frodigt landskab 
med bølgende bakker til Komarom. 

Dag 12.  (ca. 58 km + skib)
Komarom - Esztergom/omegn
Langs slovakisk Donau cykler I gennem små, kønne, 
typiske landsbyer til biskoppernes by Esztergom.

Dag 13. Esztergom - Budapest (ca. 58 km + skib)
Midt i det bakkede landskab deler Donau sig 
omkring øen Szentendre. På sejlturen ind i Buda-
pest kan I se flere berømte seværdigheder.

Dag 14. Budapest
Afgang med bus til Wien hver dag kl. 11.30 med 
ankomst i Wien kl. 14.30. Mod tillæg kan turen 
bestilles med skib.

Let rute

Den lange Donautur 
Langs med den smukke blå Donau-flod findes 
Europas både letteste og flotteste cykelvej. I cykler 
fra Passau i Sydtyskland til Donausløjfen med det 
store sving i Schlögen, vinterrasserne i Wachau 
og hovedstæderne Wien og Bratislava. Videre til 
Ungarn med Puszta-romatik, smukke  
araberhingste og som prikken  
over iét: Budapest.

DONAU - 4 LANDE - EN OPLEVELSE

Turen går langs Donau, og I kommer til store og små byer under-
vejs på jeres tur gennem de smukke landskaber omkring floden. 

4 lande på cykel 
og mangfoldige oplevelser langs Donau


