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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.

Information
Turkode: ØST-2

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 10 dage / 9 nætter

Rejseperiode: 25/3 -16/10 2016

Højsæson: 23/5 4/9 2016

Startdage: Hver dag

SAMLET LÆNGDE:  ca. 340 km

Vi siger ned ad bakke … men det er måske en lille 
overdrivelse, for selvom Donau faktuelt fra Passau 
til Wien falder 175 meter i højden, så følger I flodens 
rolige løb og vil derfor i store træk opleve ruten som 
flad. Men det gør ikke turen mindre fantastisk !

Dag 1. Ankomst til Passau/Schärding
Kom gerne i god tid til den kønne by Passau, der kal-
des ’De 3 floders by’, fordi den er anlagt ved sam-
menløbet af floderne Inn, Ilz og Donau.

Dag 2. Passau - Schlögen/omegn  (ca. 44-55 km) 
I kører gennem den charmerende by Engelhartzell 
og efter granitbjergene kommer I nu til et overvæld-
ende grønt landskab og til Schlögen, hvor Donau på 
smukkeste vis tager en 270 graders drejning.

Dag 3. Schlögen/omegn - Linz       (ca. 50 km) 
I fortsætter gennem den smalle, snoede Donau-dal 
til Ottensheim og kan nyde synet af gamle, smukke 
slotte på bjergtoppene. Snart er I i Linz med smuk 
historisk markedsplads omgivet af barokbygninger, 
og det majestætiske Linz-citadel. Nyd udsigten fra 
Pöstlingberg efter en lille togtur.

Dag 4. Linz - Wallsee / Ardagger    (ca. 40-50 km) 
I dag kan I tage en afstikker til landsbyen St. 
Florian og Augustiner-klostret, der er beømt for 
sine likører. Videre til bl.a. koncentrationslejren 
Mauthausen, hvor  110.000 fanger døde i 1938-45, 
til postkortbyen Enns og evt. Habsburgernes slot fra 
1400-tallet i Wallsee eller Ardagger. 

Dag 5. Wallsee/Ardagger - Marbach  (ca. 40 km) 
Gennem Donau-dalen til den smukke barokby Grein 
med Østrigs ældste teater, borgen Greinburg til 
Marbach eller Maria Taferl med smukt  Donau-view. 

Dag 6. Marbach/Maria Taferl - Wachau  (45 km) 
Efter Grein bliver Donau smallere, og borgruiner 
synes at dukke op ved hver drejning af floden. Stop 

HYGGECYKLING TIL WIEN L  ANGS DONAU-  FLODEN

ved Persenburg slot, eller kryds floden til den 
maleriske, gamle by Ybbs med snoede, smalle 
gader og huse fra 15-1600-tallet. Benedikti-
nerklosteret i Melk er fascinerende smukt og abso-
lut et besøg værd. Wachau præges af frugtplan-
tager og vingårde, og i dag arrangerer vi en 
vinsmagning for jer - et must i Wachau-regionen.

Dag 7. Hviledag med vingårdstur        
Slap af med en spadseretur gennem vinbyerne 
Spitz, Weissenkirchen eller Dürnstein i hjertet af  
Wachau. Eller tag en kort tur op ad bakke til 
ruinerne af slottet Hinterhaus og kig over til 
Tausendeimerberg, de 1000 Spandes Bjerg, hvor 
vinmarkerne er hugget ind i bjergterrasser.

Dag 8. Wachau - Tulln                 (ca. 45 km) 
Langs kanaler, sluser og jernbanespor cykler I til 
den 1000 år gamle by Krems, mens dalen bliver 
bredere. Donau slangebugter sig med mange 
sidegrene, så den mere ligner et vådområde end 
én af verdens største floder. I blomsterbyen Tulln 
kører I langs med bymure fra middelalderen og 
monumenter fra romertiden. 

Dag 9. Tulln - Wien                       (ca. 40 km) 
En rolig tur hvor I kører gennem Klosterneuburg 
med dens fascinerende kloster og ankommer til 
storbyen Wien, hvor I overnatter i centrum af 
Østrigs charmerende hovedstad.

Dag 10. Wien
Afrejse eller tillægsnætter i Østrigs charmerende 
hovedstad.

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

Let rute

DONAU – HYGGETUR 10 DAGE

Donau i afslappet tempo 
Hyggeturen er en variant af den klassiske 
Donau-tur fra Passau til Wien. På denne tur har 
I god tid til at opleve de smukke lanskaber, de 
hyggelige byer og alle cykelferiens fornøjelser 
på 10 dage med behagelige dagsetaper.

Donau slynger sig i landskabet og ved Schlögen kan man fra 
udkigspunktet se det største sving af dem alle - 270 grader.

Hyggelig cykeltur ned ad bakke
langs Donau’s slyngende flodbred



 

 

 

Rejsetype: 
 

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. 

 

Afrejsedatoer i 2016: 
 

Rejseperiode:  25. marts – 16. oktober 2016 

Ankomst kan ske hver dag i hele rejseperioden. 

 

Sæson 1: 25/3 – 17/4 og 3/10 – 16/10 2016 

Sæson 2: 18/4 – 22/5 og 5/9 – 2/10 2016 

Sæson 3: 23/5 – 4/9 2016 

 

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 9 nætter på hotel i valgt kategori i værelse 

med eget bad og toilet 

 9 x morgenmad  

 Mulighed for at tilkøbe halvpension 8 dage 

(i Wien kun morgenmad mulig) 

 Daglig bagagetransport mellem hotellerne 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort  

 Div. turistinformation, vigtige telefonnumre, etc. 

 Personlig velkomstmøde og indstilling af cykler 

 Donau-card for Øvre Østrig 

 1 sejltur Au – Schlögen inkl. cykel 

 1 vinsmagning i Wachau-regionen 

 Mulighed for GPS-data på ruten 

 Forsikring af lejet cykel 

 Togbillet fra Wien til Passau/Schärding eller omvendt for 

personer. (Transport af evt. egne cykler er ikke inkl.) 

 Gratis parkering ved ankomst i Schärding  

 Service hotline under hele turen 

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejsen til og fra Passau eller Schärding og Wien 

 Cykelleje 

 Drikkevarer 

 Frokost  

 Personlig rejseforsikring 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Evt. færgebilletter til småfærger på Donau  

 Evt. parkering af egen bil i Passau  

 Transport af egne cykler i tog Wien-Passau/Schärding 

(ca. 10-15€) eller  

 Tilkøb af transfer mellem Wien og Passau / Schärding.kr. 

425,- for person + egen cykel. 

 

 
 

 

Overnatningskategorier: 
 

 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 finder overnatningerne sted på gode 4* og 3* 

hoteller. 

 

I kategori B bor I på komfortable 3* hoteller, kroer og 

gasthäuser. I Linz og Wien evt. også på 4* hoteller. 

 

Alle værelser har eget bad og toilet og en for kategorien 

god standard. Overnatningsstederne i kat. A kan i nogen 

grad ligge tættere på byens centrum end kat. B. 

  

Vær venligst opmærksom på, at halvpension består af 9 

dages morgenmad og 8 dages aftensmad, da der kun er 

morgenmad inkluderet i Wien.  

 



 

 

  

 

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. 

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 gear og 

fodbremse eller 21 gear og håndbremse i dame-, herre- og 

børnemodeller, som alle leveres med en medfølgende 

cykeltaske.  

 

Endvidere kan der lejes el-cykler, diverse typer 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 det er på eget 

ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af cyklen. 

 

Hvis man medbringer egne cykler tilbydes returtransport (mod 

tillæg)  fra Wien med afhentning direkte på dit hotel og aflevering 

ved din bil, som har været parkeret i  Passau eller Schärding under 

cykelturen.  

 

Cykelhjelm er lovpligtig i Østrig for børn under 12 år. 

sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi både børn og 

voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt. 

 

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 med tog mellem Wien og Passau / Schärding er 

inkluderet i rejsens pris (dette gælder ikke München). Billetten 

gælder personer, men ikke f.eks. egne cykler. 

 

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 i Schärding kan gøres gratis, mens hotelparkering i 

Passau koster ca. 30-40 € pr. uge.  

 

Transfer med tog mellem Wien og Passau / Schärding er 

inkluderet i rejsens pris. Billetten gælder personer, men ikke f.eks. 

egne cykler. En cykelbillet koster ca. 10-15€. 

 

Hvis man medbringer egne cykler tilbydes returtransport (mod 

tillæg)  fra Wien med afhentning direkte på dit hotel og aflevering 

ved din bil, som har været parkeret i  Passau eller Schärding 

under cykelturen.  

 



 

 
 

Priser: 

 
 

2016 

Kategori A Kategori B 
25/3 -17/4 

og  
3/10 -
16/10 

18/4 - 22/5 
og 

5/9 - 2/10 

 

23/5 - 4/9 

25/3 -17/4 
og  

3/10 -
16/10 

18/4 - 22/5 
og 

5/9 - 2/10 

 

23/5 - 4/9 

Pris pr. person i dobbeltværelse DKK 4975 5375 5775 4550 4950 5250 

Tillæg for ophold i enkeltværelse DKK 1350 1175 

Tillæg for halvpension DKK 1300 1165 

Leje af cykel med 7 eller 21 gear DKK 585 

Leje af el-cykel DKK 1250 

Ekstra overnatninger Dobbeltvær. Enkeltvær. Dobbeltvær. Enkeltvær. 

Ekstra overnatning i Passau /Schärding DKK 400 550 385 515 

Ekstra overnatning i Wien DKK 500 730 500 730 

Transfer Wien – Passau / Schärding 
pr. person inkl. egen cykel 

DKK 425 

 

 

 

Alle priser er angivet pr. person. 

 

 

 

Grupperabat: 

5% ved mindst 8 personer 

 

 

 

Børnerabat:   

Børn under 4 år:  Gratis i dobbeltværelse med 2 fuldt betalende voksne 

Børn 4-12 år:   30% rabat i dobbeltværelse med 2 fuldt betalende voksne 

Børn/Voksne 13-99 år:  10% rabat i dobbeltværelse med 2 fuldt betalende voksne 
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