Frisk cykeltur til Wien
langs den smukke, blå Donau
DONAU – FOR DE LIDT MERE SPORTY

Sporty cykeltur langs Donau
Oplev de dejligt bilfrie stier lige ved flodens
bredder, mens I cykler gennem det ene smukke
eventyrlandskab efter det andet. Hyggelige og
maleriske byer med slotte og huse med farverige
blomsterflor og smukt malede dekorationer.
Etaperne på denne tur er længere end
på vore andre ture dog altid med
mulighed for afkortning.
Let rute

© Dorte Vendelbo

Passau - byen ved de 3 floder, middelalderborge og smukke kirker,
der ofte spejler sig i det rolige vand.

Dag 1. Ankomst til Passau/Schärding

Kom gerne i god tid til den kønne by Passau, der kaldes ’De 3 floders by’, fordi den er anlagt ved sammenløbet af floderne Inn, Ilz og Donau.

Dag 2.
(ca. 70-80 km)
Passau/Schärding - Aschach/Brandstatt

I sejler eller cykler til den charmerende by Engelhartzell med dens fascinerende rokokokirke og det
unikke Trappist-kloster, der er kendt for sin brandy.
Efter granitbjergene kommer I nu til et overvældende grønt landskab og til Schlögen, hvor Donau på
smukkeste vis drejer 270 grader

Dag 3. Aschach/Brandstatt - Enns

(ca. 50 km)

Dag 5. Maria Taferl - Traismauer

(ca. 65 km)

Donau drejer skarpt og I kommer til endnu et højdepunkt: Benediktinerklosteret i Melk, som er fascinerende smukt og absolut et besøg værd. Wachau,
Østrigs mest kendte vinregion, starter her med vinmarker på bjergsiderne og hyggelige vinbyer i dalene. I kører ind i Krems gennem den 1.000 år gamle
bys imponerende stenport og videre til Traismauer.

Information

Dag 6. Traismauer - Wien

Turkode:

(ca. 65 km)

I kører langs med kanaler, sluser, jernbanespor,
bymure fra middelalderen og relikvier fra
romertiden til blomsterbyen Tulln. I kører gennem
Klosterneuburg med et fascinerende kloster og til
storbyen Wien, hvor I overnatter i centrum af byen.

Fortsæt langs Donau og nyd synet af gamle, smukke
slotte på bjergtoppene højt over Jer. I kommer til
Linz, som er Østrigs tredjestørste by med historisk
markedsplads og barokbygninger. Kig Jer omkring
her, inden I tager en afstikker til landsbyen St. Florian, og kører videre til postkortbyen Enns.

Dag 4. Enns - Maria Taferl

Rejseform:
Varighed:
Rejseperiode:

ØST-7
Individuel rejse
7 dage / 6 nætter
Marts - oktober

Højsæson:

Maj - september
Se prisliste

Startdage:

Hver dag

SAMLET LÆNGDE: ca. 310-330 km

(ca. 65 km)

I kører ud af Enns ad en snoet vej med udsigt over
Donau og tager evt. en afstikker til koncentrationslejren Mauthausen, I Wallsee kan I se Habsburgernes slot fra 1400-tallet. Videre til landsbyen Ardagger, Donau-dalens frugtbare landbrugsområder og
til barokbyen Grein. I krydser floden og fortsætter mod den maleriske, gamle by Ybbs og slutter
dagens cykeltur i Maria Taferl.

Steiner Tor byporten til hovedstrøget i Krems

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

Dag 7. Wien

Afrejse eller tillægsnætter i Østrigs charmerende
hovedstad.
Flere muligheder !

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

F R I S K O G S P O R T Y CY K L I N G L A N G S D O N A U - F L O D E N T I L W I E N

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

Inkluderet i rejsens pris:
 6 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet
 6 x morgenmad (mulighed for 5 x halvpension)
 Bagagetransport mellem hotellerne
 Service hotline
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort
 Personlig velkomstmøde og indstilling af cykler
 Togbillet fra Wien til Passau/Schärding
 Gratis parkering i Schärding

Rejsetype:
Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Rejsen til/fra Passau/Schärding
 Cykelleje (kan tilkøbes)
 Drikkevarer

Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med
distancer der gør det muligt at gøre stop undervejs og
tage turen i jeres eget tempo. Cykelturene er ikke
guidede, og mellem start- og slutpunkt er I derfor frie til
at følge ruteforslagene i større eller mindre grad.

 Personlig rejseforsikring

Afrejsedatoer i 2015:

 Adgang til museer, attraktioner m.m.

Denne tur kan startes hver dag i hele den udbudte
rejseperiode fra den 28. marts til den 17. oktober 2015.

 Evt. færgebilletter
 Evt. parkering i Passau

OBS: På grund af Melodi Grand Prix i Wien den 23.
maj kan det være vanskeligt at gennemføre turen fra
ca. 10. -24 maj 2015, og i denne periode kun på
forespørgsel.

Overnatning:
Der er mulighed for at vælge mellem overnatning i to
forskellige kategorier, som begge byder på hyggelige
hoteller og gode udgangspunkter for jeres oplevelse
af turens byer.
I kategori A foregår overnatningerne
hovedsageligt på 4* hoteller med enkelte 3* hoteller
undervejs, som alle er pæne, har eget bad og toilet og
er placeret tæt på byens centrum.
Kategori B benytter omvendt udelukkende 3*
hoteller. Disse er hyggelige mindre steder, som også
har eget bad og toilet og en god placering i forhold til
byen.
Vær venligst opmærksom på, at halvpension består af
seks dages morgen- og aftensmad, da der kun er
morgenmad inkluderet i Wien.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 21 gear,
som alle har en medfølgende cykeltaske. Endvidere kan
der lejes el-cykler, børnecykler og andet børneudstyr,
hvilket dog findes i et begrænset omfang og derfor skal
bestilles i god tid i forvejen.
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.
Cykelhjelm er lovpligtig i Østrig for børn under 12 år, men
af sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og
voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt.

Generel information
 Cykelturene er uden guide.
 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede
ruter og mulige omveje.
 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret,
men da I følger floden hele vejen, er det næsten umuligt
at fare vild.

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Nærmeste lufthavn(e) er Wien, alternativt München. Flere
flyselskaber har daglige afgange fra Danmark til begge
lufthavne med en flyvetid på godt halvanden time, og herfra går
togene til Passau på ca. 2 timer. Transfer mellem Wien og
Passau/Schärding er inkluderet i rejsens pris (dette gælder ikke
München)
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.

Priser:
Lavsæson
28. marts – 19. april
3. oktober – 17. oktober
Kat. A
Kat. B
Pris per person i dobbeltværelse

DKK

Pris per person i enkeltværelse

DKK

8 x halvpension (ikke i Wien)

DKK

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

Leje af el-cykel

DKK

Parkering i P-kælder i Passau

Mellemsæson
20. april – 22. maj
5. september – 2. oktober
Kat. A
Kat. B

Højsæson
23. maj – 4. september
Kat. A

Kat. B

€

Togbillet Wien – Passau er inkl.
i rejsen, men transfer med
afhentning på hotellet tilbydes
dagligt (3-4 timer). Pris pr.
person inkl. cykel.

DKK

Ekstra overnatning i Passau i
dobbeltværelse

DKK

Ekstra overnatning i Passau i
enkeltværelse

DKK

Ekstra overnatning i Wien i
dobbeltværelse

DKK

Ekstra overnatning i Wien i
enkeltværelse

DKK

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller
togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud.

