3 hovedstæder i valsetakt ved Donau på cykelcruise
2015

Cykeltur gennem 4 lande ved Donaufloden
Tag med på en kombineret sejl- og cykeltur
langs Donaus smukke breder og besøg både
Tyskland, Østrig, Slovakiet og Ungarn på vejen.

I cykler langs Donau fra den smukke by Passau, hvor
ikke mindre end 3 floder løber sammen, og direkte ind i
hjertet af det engang så store og glorværdige østrigungarske kejserrige. Hyg jer i tre af Europas mest
charmerende hovedstæder; livlige Wien, biskoppernes
by Bratislava og gamle Budapest, der er dronningen af
ungarsk Donau!
Dag 1. Passau - Engelhartzell
Ankomst i de tre floders by, Passau og på skibet M/S My Story, der vil være
jeres flydende hotel på turen. Gå en tur i byen, før turen starter med
velkomstcocktail, middag og en smuk sejltur til Engelhartzell.
Dag 2. Engelhartzell – Donausløjfen – Aschach, 41 km
Dagen starter i Engelhartszell, hvor Østrigs eneste Trappist-kloster findes
og byder på lækre drikke og ost. Herfra går det mod Donausløjfen ”Det store
sving”, som er et af de smukkeste områder ved Donau. På cykelturen kommer I til små landsbyer og hyggelige taverner, og turen ender ved markedet
i Aschach, hvor skibet venter og vil bruge natten på at sejle til Devin.
Dag 3. Devin – Bratislava, 18-49 km
Turen går langs det tidligere ’Jerntæppe’, der under den kolde krig delte
Europa i Øst og Vest, til slottet i Hof med sine smukke haver. Fortsæt til
kroningsbyen Bratislava, hvor en byvandring vil afslører skjulte stræder og
alle de kendte seværdigheder i Slovakiets ambitiøse hovedstad.
Dag 4. Budapest – Szentendre, 0-40 km
I løbet af natten sejler skibet videre til Budapest, hvor den fantastiske
indsejling til byen kan nydes på soldækket. Brug dagen på at gå på
opdagelse i Ungarns hovedstad og dens hyggelige seværdigheder, eller tag
en cykeltur til Szentendre, som har en næsten Middelhavsagtig atmosfære.
På en romantisk byrundtur om aftenen kan I opleve et smukt oplyst
Budapest, før M/S My Story igen sejler videre om natten til Visegárd.

Information
Bookingkode:

CRU10-STO

Turnavn:

Cykelkrydstogt ved Donau
Passau – Budapest

Turtype:

Individuel tur

Varighed:
Rejseperiode:
Startdatoer:
Samlet længde:
Skib:
Rutekarakteristik:

8 dage
19/4 – 4/10 2015
Hver søndag
ca. 125 - 215 km
M/S My Story
Let tur

Dag 5. Visegrad – Esztergom, 41 km
Donausvinget er et af de kønneste områder i ”Ungarsk
Wachau”. Dagens cykeltur starter i Visegrad, der er kendt for
sin berømte borg og ruinerne af det tidligere palads. Kør
gennem Szentendre og barokbyen Vác, som den østrigske
kejserinde Maria Theresias arkitekter har haft stor indflydelse
på og videre til biskopsbyen Esztergom med Ungarns største
katolske kirke.
Dag 6. Wien
Byens verdensberømte attraktioner som f.eks. Prater,
Stephansdomkirken og Hofburg kan I se på byrundtur på
cykel eller i bus. Den smukke boulevard ”Ringstraβe” med
Burgtheater, Statsoperaen og Rådhuset vækker minder om
byens kejserlige fortid, og aftenen kan afsluttes med en
fantastisk Valse- og Operettekoncert og et glas vin i en
vintaverne eller i Kejserpaladset.
Dag 7. Rossatz – Melk, 29-42 km
Mellem drømmeagtige landsbyer, abrikostræer, vinmarker,
slotte, klostre og ruiner er dette blidt bakkede landskab en
fornøjelse for alle. En imponerende ruin svæver over den lille
barokby Dürnstein, som med sit karakteristiske blå tårn er
kendingsmærke for Wachau, og hyggelige små caféer
indbyder til en pause på vejen videre til Melk.
Dag 8. Passau
Enhver rejse når sin afslutning. Nyd endnu en gang dagens
første solstråler fra soldækket og Donaudalens fredelige
stilhed før ankomst tilbage i Passau.

Rejsetype:
Cykelkrydstogt med indkvartering på hyggelig flodbåd.
Turen er en rundtur med start og slut i Passau.

Afrejsedatoer:
Hver søndag i perioden 19. april til og med 4. oktober
2015. (Første og sidste afgang).

Om skibet M/S My Story:
M/S My Story er et meget populært og rummeligt
cykelkrydstogtsskib, med en hyggelig besætning. Fordelt på
tre
dæk
har
skibet
en
panoramarestaurant,
panoramalounge med bar, en sauna og et stort soldæk med
strandstole, hvorfra man rigtig kan nyde de fantastiske
landskaber.
Besætningen er meget opsat på gøre denne ferierejse til en
succes, og cykelturen er samtidig en kulinarisk
opdagelsesrejse gennem forskellige nationale og regionale
køkkener og specialiteter.

Kahytstyper:
Skibets i alt 89 komfortable kahytter indeholder alle store
vinduer, eget badeværelse, hårtørrer, tv, værdiboks og
aircondition. Vinduerne kan åbnes på Øvre dæk, men af
sikkerhedsgrunde ikke på Hoveddækket.
De mange kahytter er fordelt fire forskellige typer. Der er 2sengskahytter med enkeltsenge, 2-sengs ECO-kahytter
med køjesenge (motorstøj kan forekomme), kahytter til to
senge og en opredning og singlekahytter, der enten er en 1sengskahyt eller en 2-sengskahyt til brug af en person.

Inkluderet i rejsens pris:
 Rejse og ophold som beskrevet iht. program med
ophold 8 dage/ 7 nætter i kahyt i valgt kategori
 Helpension bestående af morgenmad, (selvsmurt)
frokostmadpakke, eftermiddagskaffe og –te, 2-3
retters aftenmåltider og aftensnacks.
 Velkomstdrink og info-møde den første aften
 Gallamiddag med farvel-cocktail
 Besætningens Gallashow sidste aften
 Levende musik hver aften
 Håndklæder og sengelinned

Ikke inkluderet i rejsens pris:

 Daglig rengøring af kahytten

 Din rejse til/fra Passau

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort

 Transfer til/fra skibets kajplads

 Flersproget turleder, som dagligt orienterer om
cykelturene og arrangerer byvandringer m.m.

 Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil
 Cykelleje

Inkluderet i Comfort Relax-pakken:

 Adgang til museer, attraktioner m.m.
 Drikkevarer

 Turguide som cykler med en lille gruppe

 Personlig rejseforsikring

 4 stk. sejladser med færge

 Specifikke kostønsker på forespørgsel og evt. mod
betaling af ekstra tillæg

 Cider-smagning hos lokal ciderproducent i Øvre
Donaudal.

 Comfort Relax pakke

 Vinsmagning i Wachau-regionen
 Guidet sightseeingtur i Wien og Budapest på cykel
eller i bus

Cykler:
Rederiet har to typer udlejningscykler:



Turcykler med 7 gear og fodbremse
Turcykler med 21 gear, frihjul og håndbremse

Begge cykeltyper er gode turcykler i Unisex-modeller, og
til alle cykler medfølger en cykeltaske til personlige ting,
og hvad man ellers har brug for i løbet af dagen.
Endvidere kan lejes el-cykler og forskellige former for
børnecykler og -udstyr, efterløbercykler m.v.
Det er muligt at medbringe egen cykel, men rederiet
påtager sig ingen form for ansvar i forbindelse med evt.
skade, tab eller tyveri af cyklen.
Cykelhjelm er lovpligtig for børn under 12 år (men ikke for
voksne) i Østrig. På skibet kan købes forskellige typer
hjelme (ca. 17-50 euros), men til børn anbefaler vi for en
sikkerheds skyld at medbringe egen hjelm.

Priser:
Pris pr. person

Hoveddæk

Øvre dæk

2-pers. kahyt

DKK

5.800

6.675

2-pers. kahyt ECO (m. køjeseng)

DKK

5.450

6.250

3. person i 2-pers. kahyt

DKK

1-pers. kahyt på øvre dæk / 2-pers. kahyt til 1 på hoveddækket

DKK

Sæsontillæg 1: Afgange i maj og september

DKK

500

Sæsontillæg 2: Afgange i juni, juli og august

DKK

835

Ekstra nat i Passau på 4* hotel i dobbeltværelse

DKK

500

Ekstra nat i Passau på 4* hotel i enkeltværelse

DKK

725

Ekstra nat i Passau på 3* hotel i dobbeltværelse

DKK

460

Ekstra nat i Passau på 3* hotel i enkeltværelse

DKK

690

Tillæg for Comfort Relax-pakken

DKK

1.550

Leje af cykel med 7 el. 21 gear

DKK

475

Leje af el-cykel

DKK

1.000

Transfer München-Passau (1-vej)

DKK

480

Transfer München-Passau (tur-retur)

DKK

800

Parkering på P-plads (inkl. transfer til båd), betales på turen

€

59

Parkering i garage (inkl. transfer til båd), betales på turen

€

69

5.100
7.500

7.850

Rabat:
Grupperabat 5% ved mindst 8 personer.
Børnerabat: Børn til og med 12 år får 20% rabat i kahyt med 1 voksen.

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Nærmeste lufthavn(e) er München, alternativt Wien. Flere flyselskaber har daglige afgange fra Danmark til München med en flyvetid på
godt halvanden time. Herfra tilbyder rederiet transfer til Passau.
Med tog:
Fra Padborg til Passau: omkring 11 timer med 3-5 skift på vejen.
I egen bil:
Afstanden fra Padborg til Passau er ca. 990 km. Parkering af bil inkl. transfer til/fra skibet koster ca. 58 € for en parkeringsplads (ikke
overdækket) og ca. 69 € i parkeringshus/garage. (Bestilles på forhånd. Betales på stedet.)

