
 

 Oplevelsestur  fra Wien til Budapest ved  Donau 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg Donau-floden gennem Østrig fra Wien til Slovakiet 
og videre til Ungarns hovedstad Budapest. Oplev 
områdets smukke natur fra cykelsadlen og besøg 
hyggelige små landsbyer, imponerende kirker og 
slotte, dresserede araberhingste, mens I nyder de 
varierende landskaber og den lokale gastronomi. 
 

 

Dag 1.  Ankomst til Wien 

Velkommen til Østrigs hovedstad, Wien, som byder på masser af 

muligheder for både hyggelige, musikalske, kulturelle og ekstravagante 

oplevelser. Byen er kendt for klassiske koncerter, wienervals og en 

storslået arkitektur men giver også plads til kreative indslag og nye 

strømninger. 

 

Dag 2.  Wien – Bratislava, ca. 62 km  

Start cykelturen med en strækning gennem den smukke Donau 

nationalpark. I kommer forbi de store slotte ved Orth og Eckartsau, og det 

er oplagt at holde en pause ved den tidligere romerske by Petronell 

Carnuntum og kigge nærmere på byens udgravninger og ruiner. Turen 

ender i Slovakiets charmerende hovedstad Bratislava, som tidligere var 

hjemsted og vigtig for de gamle Østrig-Ungarske konger og kejsere. En 

byvandring afslører både hemmelige stræder og alle de kendte 

seværdigheder i denne ambitiøse by, og på lang afstand kan I se det store 

særprægede slot, som toner frem højt over Donau. 

 

Dag 3.  Bratislava - Mosonmagyarovar, ca. 40 km 

Fra storbyen fortsætter turen ud et marsklignende landskab, som er et rent 

paradis for både fugle og fisk. Dette vilde og næsten uberørte landskab 

med mere end 500 små øer byder også på små charmerende byer med 

bondegårde og labyrinter af små afstukne kanaler fra Donau. I overnatter i 

Mosonmagyarovar, som også går under navnet ’Byen med de 17 broer’.  

 

 

Information 
 

Booking kode:  MUL-6 
 

Turnavn:  Wien–Budapest 7 dg. Oplev 
 

Turtype:  Individuel tur 
 

Varighed:  7 dage 
 

Startdatoer:  18/4 – 3/10 2015 
 

Startdage:   
Sæson 1: lørdag 
Sæson 2 og 3: lørdag og søndag 
 
Samlet længde:  ca. 270 – 360 km 
 

Overnatning:  3*-4* hoteller og kroer 
 

Rutekarakteristik:  Let til moderat tur 
 
Lignende ture i hhv. 8 og 9 dages versioner fås 
også med eller uden overnatning i Bratislava.  
Se turene MUL3-8 og MUL3-9.  
   

3 hovedstæder og 3 lande ved Donau, 7 dage 

Wien – Bratislava - Budapest   (inkl. nat i Bratislava)  

2015 

På denne oplevelsestur kører du gennem utroligt 

smukke landskaber og ad de samme stier, som 

fortidens kejsere ved den ungarske del af Donau  



 

Dag 4.  Mosonmagyarovar – Komarno, ca. 45 km 

I dag cykler I gennem det enestående og smukke landskab 

’Lille Alföld’ og videre til Györ, som er en af de vigtigste byer i 

det ungarske lavland. Her finder I en strålende og historisk 

bymidte med arkitektur og barokke detaljer, der afslører byens 

storhedstid, og en slentretur i de smalle gader til kirker og slotte 

vil let kunne opsluge de fleste. Kong Mathias kaldte Györ sin 

favoritby. Herfra går turen med tog til dagens slutdestination, 

Komarno, som ligger på Donaus nordlige bred.  

 

Dag 5.  Komarno – Esztergom/Donau-Sløjfen, ca. 58 km 

Turen fortsætter langs den slovakiske del af Donau på små veje 

med lidt eller ingen trafik gennem flere små hyggelige byer. På 

vej til Esztergom, hvor både biskopper og konger har holdt til, 

går vejen forbi det romerske Kelemantia-fort, og i fremme i byen 

kan I besøge den storslåede Esztergom Basilica, som er 

Ungarns største katolske kirke. 

 

Dag 6.  Donau-Sløjfen – Budapest, ca. 58 km + sejltur 

Turens sidste cykelstrækning går først over nogle bløde bakker 

til punktet, hvor Donau deler sig omkring den store ø 

Szentendre. Tag evt. færgen over og kør længere sydpå ad 

små landeveje, før turen går tilbage til fastlandet og forbi 

friluftmuseet med masser af ungarsk historie, arkitektur, 

gastronomi og fine små souvenirs. I sejler mod Budapest, som 

med sine mange smukke seværdigheder er turens 

slutdestination.   

 

Dag 7.  Budapest 

Efter morgenmad og check ud på hotellet er turen slut for 

denne gang. Overvej at forlænge opholdet et par dage og gå på 

opdagelse i Budapests mange muligheder. I har dagen til fri 

afbenyttelse, indtil bussen kører jer tilbage til Wien kl. 15.30 

med ankomst kl. 18.30 (billet til offentlig bus er inkl.). Ved 

forudbestilling er det også muligt at tage med afgangen kl. 

11.30. 
 

Alternativt kan I vælge at sejle med hurtigt sejlende 

hydrofoilbåd tilbage til Wien, og opleve hele cykelturen fra 

vandsiden. Billet til hydrofoilbåd er ikke inkluderet, men dette 

kan være en god løsning, hvis man har medbragt egne cykler 

og skal tilbage til en bil, som har været parkeret i Wien under 

turen, idet cykler ikke kan medbringes på bussen. 

 

 

Afrejsedatoer i 2015: 
 

Sæson 1:  18/4 – 30/4 og 25/9 – 3/10 2015 
 

Sæson 2: 1/5 – 28/6 og 17/8 – 24/9 2015 
 

Sæson 3: 29/6 – 16/8 2015 

 

I sæson 1 kan turen kan startes hver lørdag. 
 

I sæson 2 og sæson 3 kan turen startes hver  

lørdag og søndag. 

 

Rutekarakteristik: 
 

 
Turens sværhedsgrad er 1-2 ud af 5 og hører til i den 
lette ende, hvor de fleste uden problemer kan være med. 
Det meste af turen er flad, men på nogle strækninger 
kan ruten være lidt bakket. 
 
I Østrig følges fine, asfalterede, bilfri stier langs Donau, 
mens man i Ungarn ofte cykler på mindre landeveje og 
biveje. 
 
Når der køres ind og ud af større byer må det forventes, 

at der også kan være mere trafikerede veje. 



 

  

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 6 nætter på hotel eller kro i værelse m/ eget bad og toilet 

 6 x morgenmad 

 Mulighed for at tilkøbe halvpension med 5 x 3 retters 

aftensmåltider (i Wien kun morgenmad) 

 Bagagetransport mellem hotellerne 

 Togbillet Györ – Komarom 

 Billet til tog eller færge Szentendre-Budapest (tog el. 

færge afhænger af sæsonbetinget sejlplan for færgen) 

 Busbillet fra Budapest til Wien 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 

 Styrtaske (1 pr. værelse) 

 Service hotline 
 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Din rejse til og fra Wien / Budapest 

 Evt. parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 

 Cykelleje  

 Drikkevarer 

 Aftensmad i Wien ved bestilling af halvpension 

 Personlig rejseforsikring 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Evt. lokal turistskat 

 

 
 

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler i unisex-modeller med 
7 gear og fodbremse eller 21 gear og håndbremse. 
Endvidere kan der lejes el-cykler, børnecykler og diverse 
børneudstyr, hvilket dog findes i et begrænset omfang og 
derfor skal bestilles i forvejen.  
 
Alle cykler leveres med en kilometertæller og en cykeltaske 
til personlige ting, vand og hvad du nu har brug for i løbet af 
dagen, og skulle der opstå en defekt med cyklen kan I ringe 
til en service hotline. 
 
Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er 
det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af 
cyklen, ligesom man selv er ansvarlig for cykeltasker og evt. 
reparationer. 
 
 

Brug af cykelhjelm og sikkerhedsvest: 
 
Cykelhjelm er lovpligtig i Østrig for børn under 12 år, og af 
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og 
voksne til at bruge hjelm og køre forsigtig. 
 
I Slovakiet er det lovpligtigt at cykle med hjelm, når man 
cykler udenfor bygrænsen til såvel store byer som små 
landsbyer … så måske er det nemmest bare at beholde 
hjelmen på  
 
I Ungarn er det lovpligtigt at have en refleks/selvlysende 
sikkerhedsvest på, når man cykler om aftenen og ved evt. 
dårlig sigtbarhed udenfor byerne.  

 

Generel information 
 
 

 Cykelturen er individuel og uden guide. 

 De angivne afstande er beregninger af de anbefalede 

ruter og eventuelle afstikkere. 

 Detaljerede kort, rutebeskrivelse og diverse information 

vil blive udleveret og gør det muligt ikke at fare vild på 

ruten 

 

 

Overnatning: 
 
 

I Wien og Budapest bor I på 4* hoteller. 
 

Undervejs på turen bor I på gode standard hoteller, kroer og 

gasthäuser.  

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rejsetype: 
 

 
De enkelte dagsetaper på turen er tilrettelagt med 
afstande, der gør det muligt at gøre stop undervejs og tage 
turen i jeres helt eget tempo.  
 
Cykelturene er ikke guidede og mellem dagens startsted og 
slutby er I derfor helt frie til at følge ruteforslagene i større 

eller mindre grad efter lyst og behov. 
 

Praktisk rejseinformation: 
 

 

Med fly: 
 

Der kan med fordel flyves ud fra Danmark til Wien og 

retur fra Budapest.  

 

Alternativt anbefales det at flyve til Wien t/r og benytte 

bustransporten fra Budapest til Wien, som er inkl. i turen. 

 

Der er mange flyselskaber, som flyver til Wien og 

Budapest, og turen tager direkte ca. 1,5 – 2 timer. 

 

 

Med tog: 
 

Fra Padborg til Wien: omkring 13-16 timer med 2-3 skift  

 

 

I egen bil: 
 

Padborg – Wien: ca. 1.140 km 

 

Parkering: 

 

Der findes både gratis og gebyrbelagte muligheder: 

 

 På starthotel ca. 20 €/dag (Kat. A) aflåst, men 

ikke overvåget 

 Offentlig P-kælder ”Park & Ride” ca. 3 €/dag og 

ca. 15€/uge, ikke overvåget, ved U-Bahn 

stationen ”Leopoldau” 

 Gratis parkering ved U-Bahn stationen ”Kagran” 

(linje U1), direkte ved stationen 

 Offentlige parkeringspladser findes gratis, men 

uovervåget i sidegaderne rundt omkring 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priser :  Kategori A 

2015  
Sæson 1 

18/4– 30/4 og 
25/9- 3/10  

Sæson 2 
1/5– 28/6 og 
17/8- 24/9 

Sæson 3 
29/6- 16/8 

Pris pr. person i dobbeltværelse  *1 DKK 4.100 4.400 4.650 

Pris pr. person i enkeltværelse  *1 DKK 5.150 5.600 5.800 

Halvpension 7 x 3 retter DKK 750 

Leje af cykel 7/21 gear  DKK 500 

Leje af el-cykel DKK 1.050 

Leje af cykelhjelm  *2 € Ca. 25 Euros  
(bestilles på forhånd, men betales lokalt) 

 Dobbeltværelse Enkeltværelse 

Ekstra nat i Wien på 4* hotel (for Kat. A og B) DKK 525 725 

Ekstra nat i Budapest på 4* hotel, Kat. A DKK 430 675 

Ekstra nat i Budapest på 4* hotel, Kat. B DKK 385 600 

Returtransfer med Hydrofoilbåd fra Budapest *2 DKK 815 

Medbring egne cykler på Hydrofoilbåd *2 € Ca. 25 Euros  
(bestilles på forhånd, men betales lokalt) 

Returtransport af egne cykler til Wien med privat 
transfer - kun muligt på lørdage   *2 

DKK 235 

Rabat for ubenyttet busbillet  *2 

Gælder kun, hvis oplyst på bestillingstidspunkt 
DKK ÷ 65 kr. 

 
 

*1 I forbindelse med Formel 1 Grand Prix i Budapest 23. – 27. juli 2015 vil ophold i og omkring Budapest være mod 
ekstra tillæg. Samtidig bliver der ofte udsolgt i denne periode, hvorfor tidlig bestilling anbefales for denne periode.  

 
  *2 Disse tillægsydelser skal bestilles på forhånd/samtidig med bestilling af rejsen.  

Grupperabat:  5% ved mindst 8 personer 

 

 

Bønerabat / Rabat ved opredning på værelse:   

Børn under 4 år gratis, børn 4-12 år 30% rabat og personer 13-99 år 10% rabat ved 2 fuldt betalende på værelset. 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly - og 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 


