
Opstapplaatsen: L

9 dagen / 8 nachten
halfpension

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

08 juni 18 € 999

03 augustus 18 € 999

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 135

Elektrische fiets € 81

-10%

Dag 1 • Groot-Bijgaarden - Neuburg am Inn
Via de Duitse autosnelwegen naar Neuburg am Inn. Instal-
latie in het ***hotel Kreuzhuber am Inn.

Dag 2 • Neuburg am Inn - Au - Linz
(fietstocht ± 44 km) 
Vanuit Passau fietsen we langs de zuidelijke Donau-oever 
naar Engelhartszell. Nadien vervolgen we onze weg tot Au. 
Met de fietsboot steken we de Donau over en genieten van 
een prachtig uitzicht over de “Schlögener Schlinge”. Met 
de autocar naar Linz. Installatie in ***hotel Kolping

Dag 3 • Schlögen - Aschach - Wilhering
(fietstocht ± 40 km) 
Vanuit Schlögen fietsen we naar Aschach. Na de middag 
langs de kleine dorpen Feldkirchen, Goldwörth naar Ot-
tensheim. We bezoeken de Cisterciënzerabdij Wilhering.

Dag 4 * • Linz - Sankt-Florian - Enns - Linz
(fietstocht ± 65 km) 
Vanuit ons hotel fietsen we naar Sankt-Florian waar we 
in het centrum even halt houden aan de imposante abdij 
Sankt-Florian. Aansluitend fietsen we verder naar Enns, de 
oudste stad van Oostenrijk. Daarna fietsen we doorheen 
de groene Donauvallei terug naar ons hotel in Linz.
* Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur.

Dag 5 • Mauthausen - Grein - Ybbs
(fietstocht ± 54 km OF ±  22km) 
In de voormiddag facultatief bezoek aan het concentra-

tiekamp van Mauthausen. De fietsers fietsen vanuit Mau-
thausen via Mitterkirchen naar Grein. Van daaruit fietsen 
we met de ganse groep verder naar Ybbs. Met de autocar  
naar Spitz voor installatie in het ***hotel Östreicher.

Dag 6 • Ybbs - Emmersdorf - Aggsbach Markt - 
Spitz (fietstocht ± 46 km) 
Met de autocar tot Melk. Bezoek aan deze prachtige Be-
nedictijner abdij (± € 11 pp). Vanuit Ybbs vervolgen we 
ons fietsparcours richting Pöchlarn. Nadien rijden we via 
de noordoever naar Emmersdorf en Aggsbach Markt naar 
ons hotel in Spitz.

Dag 7 • Spitz - Dürnstein - Krems - Tulln
(fietstocht ± 60 km) 
Vandaag fietsen we doorheen de Wachau, langs het ro-
mantische Dürnstein naar Krems. Nadien fietsen we naar 
Tulln. Aansluitend rijden we per autocar naar Unterkirch-
bach voor installatie in ***hotel Marienhof.

Dag 8 • Klosterneuburg - Wenen - Büchlberg
(fietstocht ± 15 km) 
We fietsen van Klosterneuburg naar Wenen. Vrij bezoek 
aan deze Oostenrijkse hoofdstad. Kort na de middag ver-
trek met de autocar naar Büchlberg voor installatie in het 
***hotel Zur Post.

Dag 9 • Büchlberg - België
Via de Duitse autosnelwegen naar België.

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

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 9e dag het ontbijtbuffet
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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De Donau-Radweg wordt algemeen aanzien als één van de mooiste fietsroutes in Europa en het traject van Passau naar Wenen is het mooiste 
stuk van die route. We genieten van het afwisselende landschap met uitzichten over de Donau, bossen, velden en wijngaarden.

Fietsen langs de Donau van Passau naar Wenen OOSTENRIJK • VERNIEUWD  


