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9 dagen / 8 nachten
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

03 juli 22 € 1060 

Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskamer € 165
Opstapplaatsen: Erpe-Mere, Gentbrugge, Sint-Niklaas, Boechout, Lummen 
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Deggendorf
Langs Belgische & Duitse autosnelwegen rijden we naar Deggendorf waar we overnachten in het ****hotel The Rilano Deggendorf  
(of gelijkwaardig).

Dag 2 • Deggendorf - Passau - Au - Linz (fietstocht ± 46 km) 
Deze ochtend rijden we met de autocar naar Passau waar vandaag onze fietstocht start. We fietsen langs de Z-oever van de Donau naar 
Engelhartszell. Het plaatsje is vooral gekend om zijn Stift Engelszell, het enige  trappistenklooster in Oostenrijk. Daarna steken we met de 
fietsboot de Donau over naar de N-oever en fietsen tot Au en terug. We genieten van een prachtig uitzicht over de ‘Schlögener Schlinge’, de 
beroemdste bocht in de Donau en ook wel beschouwd als een echt natuurwonder. Met de autocar rijden we naar Linz waar we onze intrek 
nemen in het  ***hotel Kolping.

Dag 3 • Schlögen - Aschach - Wilhering - Linz (fietstocht ± 47 of 60 km) 
In de voormiddag fietsen we vanuit Schlögen naar Aschach. Na de middag fietsen we verder langs kleine dorpjes naar Wilhering. Hier 
brengen we een facultatief bezoek aan de cisterciënzerabdij met één van de mooiste rococokerken van Oostenrijk. Nadien fietsen we terug 
naar ons hotel in Linz.

Dag 4* • Linz - Sankt-Florian - Enns - Linz (fietstocht ± 65 km)  
We starten onze fietstocht vanaf ons hotel en rijden naar Sankt-Florian met zijn imposante abdij. Aansluitend fietsen we verder naar Enns, 
de oudste stad van Oostenrijk. Daarna rijden we  doorheen de groene Donauvallei terug naar Linz.
* wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 5 • Mauthausen - Grein - Ybbs (fietstocht ± 61 of 27 km) 
De autocar brengt ons naar de startplaats van onze fietstocht: Mauthausen, één van de mooiste dorpen van Opper-Oostenrijk maar vooral 
bekend omwille van zijn concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. Na een facultatief bezoek starten de liefhebbers hier met hun 
fietstocht naar Grein. Van daaruit wordt er samen met de rest van de groep  naar Ybbs gefietst. Het laatste stuk naar Spitz leggen we af met 
onze autocar. We logeren er in het ***hotel Mariandl.

Dag 6 • Ybbs - Emmersdorf - Aggsbach Markt - Spitz (fietstocht ± 46 km) 
Vooraleer we starten met onze fietstocht, brengen we vandaag eerst een facultatief bezoek aan de beroemde en magnifieke benedictijnerabdij 
van Melk. We starten met fietsen waar we de dag voordien geëindigd zijn, in Ybbs. We vervolgen het parcours richting Pöchlarn. Nadien 
fietsen we via de N-oever van de Donau naar Emmersdorf, Aggsbach Markt om tenslotte ons hotel in Spitz te bereiken.

Dag 7 • Spitz - Dürnstein - Krems - Tulln (fietstocht ± 64 km) 
Vandaag fietsen we doorheen de vallei van de Wachau, langs het romantische Dürnstein naar Krems. Nadien fietsen we naar Tulln, eindpunt 
van onze fietstocht. We rijden met de autocar naar Wenen waar we ons installeren in het ***hotel Marienhof.

Dag 8 • Wenen - Passau (fietstocht ± 15 km) 
Onze chauffeur brengt ons naar Klosterneuburg, bekend om zijn klooster, ten noordwesten van Wenen en vanaf hier beginnen we te fietsen. 
In Wenen fietsen we over de prachtige Weense Ringstrasse. We voorzien nog een vrij bezoek aan Wenen vooraleer we met de autocar naar 
Passau rijden. We overnachten opnieuw in het ****hotel The Rilano Deggendorf (of gelijkwaardig).

Dag 9 • Passau - België
Terwijl we nagenieten van een unieke fietstocht, keren we terug naar België.

HOTELS***
Ligging: rustig en centraal gelegen
Uitrusting: gezellige hotels met receptie, restaurant, bar, lift, comfortabele 
kamers met badkamer met bad of douche, toilet, telefoon, radio, tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 9e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
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Duitsland - Oostenrijk

FIETSEN LANGS DE DONAU 
NAAR WENEN

EIGEN
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