Rolig cykeltur ved flodens bred,
skøn natur og korte etaper langs Donau
DONAU – LIGHT 10 DAGE

God tid langs floden
Nyd at have god tid til at cykle smukke ture langs
med den berømte blå Donau-flod. Stille og roligt
”flyder” I langs med floden, der er omgivet af de
smukkeste landskaber og maleriske, hyggelige
gamle byer, som det er en fornøjelse at slentre
rundt i. Turen starter i Passau i Sydtyskland
og er fyldt med højdepunkter hele
vejen til Wien.
Let rute
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I Engelhartzell ligger et Trappist-kloster. Munkene her er kendt for
deres spændende brandy og likører. Prøv selv at smage.

Dag 1. Ankomst til Passau

Kom i god tid til denne hyggelige by med snoede,
smalle gader og vand alle vegne.

Dag 2. Passau - Engelhartszell

(ca. 27 km)

I forlader Passau og cykler ind i Øvre Donau-dal og
gennem landsbyen Obernzell og videre til Trappistmunkene i Engelhartszell, der er berømte for deres
brandy og likører.

Dag 3.
Engelhartszell - Brandstatt/omegn

(ca. 45 km)

Efter turen langs flodens nordlige bred til den unikke og imponerende Donausløjfe ved Schlögen kan
I sejle over på den sydlige bred. Hvis I tager turen
op til udsigtspunktet, bliver I belønnet med en helt
fantastisk udsigt. Herfra kører I til det maleriske
Donau-marked i Aschach og videre til Eferding.

Dag 4. Brandstatt/omegn - Linz

(ca. 30 km)

I kører gennem landsbyerne Wihering og Ottensheim til provinshovedstaden Linz, der i 2009 var
Europæisk kulturby. Sæt jer f.eks. på det store gamle torv med sejrssøjlen og kig på den smukke by.

Dag 5. Linz - Mauthausen

(ca. 26 km)

I kører forbi vandkraftværket Abwinden/Asten til St.
Florian, hvor det er tid til at besøge det pragtfulde
barokkloster. Herfra fortsætter I til Østrigs ældste
by: Enns, der er en rigtig postkortsmuk by med den
gamle markedsplads, hvor der står et 60m højt tårn
fra det 16. århundrede og mange smukke bygninger. I sejler over til Mauthausen på den anden bred.
Flere muligheder !

Dag 6.
(ca. 36/42 km)
Mauthausen - Grein/Bad Kreuzen

I kører videre langs Donau gennem de rolige landsbyer Naarn og Perg og videre til Mitterkirchen, hvor
I finder en keltisk landsby med et attraktivt frilandsmuseum. Herfra til Strudengau og til den lille barokby Grein, hvor I kan besøge Østrigs ældste teater.

Dag 7.
(ca. 31/21 km)
Grein/Bad Kreuzen - Marbach/Persenbeug
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Information
Turkode:

ØST-10

I cykler gennem Strudengau, og på den sydlige bred
kører I forbi St.Nikola og Sarmingstein. I Persenburg kører I ind i Nibelungengau. Hvis I har mod på
at cykle ca. 10 km mere kan det anbefales at køre
op til det kendte pilgrimssted Maria Taferl, hvor I
kan nyde udsigten over floden og de tilsyneladende
endeløse terrasser med vinmarker.

Rejseform:

Højsæson:

Maj - August
Se prisliste

Dag 8.
Marbach/Persenburg - Wachau

Startdage:

Hver dag

(ca. 35/45 km)

Efter at have kigget på Nibelungenmonumentet
fører turen jer til det berømte Benediktinerkloster
i Melk og kort herefter til Wachau-regionen, der er
kendt som Østrigs bedste vindistrikt. I cykler gennem de vidtstrakte vinmarker og kommer til Spitz,
der ligger for foden af De 1000 Spandes Bjerg.

Dag 9. Wachau - Wien

(ca. 19 km)

I cykler gennem de små vinbyer Weißenkirchen og
Dürnstein til I kommer til den 1000 år gamle gotiske
vinby Krems. Herfra tager I bekvemt toget til Wien,
hvor I har god tid til at nyde valsebyen med de mange spændende seværdigheder.

Varighed:

Individuel rejse
10 dage / 9 nætter

Rejseperiode:

SAMLET LÆNGDE:

April - Oktober
Se prisliste

ca. 260 km

Tip !
Der er mange muligheder for evt. at
afkorte etaperne ved at sejle et stykke op ad floden eller tage toget.

Dag 10. Afrejse fra Wien

Vi har også andre kortere eller længere ture, sporty
ture og gourmetrejser ved Donau. Se det store udvalg
på vores hjemmeside.

Forlæng evt. turen med ekstra dage, så I har tid til at
opleve Østrigs smukke hovedstad. Togbillet tilbage
til Passau er inkl. Mod tillæg er det muligt at sejle
eller køre med bus til Passau.

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