8-daagse fietsreis langsheen de Donau
De Donau Radweg is de meest favoriete fietsroute van Europa. We fietsen stroomafwaarts
langsheen de majestueuze Donau. Cultuur en historie snuiven we op in de prachtige en gezellig
steden die onze paden kruisen.

Dag 1 : België - Passau

De Scheldevallei autocar met professionele
toerismechauffeur (en gids) halen u af in uw
gemeente.Via Aken, Keulen en Frankfurt
rijden we naar Passau. We bereiken onze
bestemming in de loop van de avond.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 2 : Passau – Schlögen (40km) - Aschach (68km) –
Ottensheim (85km) -Linz (98km)

Na een lekker ontbijt maken we ons klaar voor een fietstocht
naar Linz. We starten met een korte fietstocht doorheen
Passau om nadien te genieten van onze rit langsheen de
Donau die ons in Schlögen brengt. De Donau maakt hier een
bocht van 180 graden. Onze beloning voor onze eerste
fietskilometers is het prachtig uitzicht. De veerboot vaart ons
naar de overkant. Via Aschach en Ottensheim (in beide
plaatsen kan de bus genomen worden) fietsen we verder tot
in Linz, de hoofdstad van Opper-Oostenrijk met héél wat
historische gebouwen en de pestzuil.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 3 : Linz – Grein (63 km)

Na het ontbijt rijden we met de bus naar Mauthausen en bezoeken er het voormalige
concentratiekamp uit de 2de Wereldoorlog.
Daarna zetten we per fiets de afdaling in en rijden via Enns door naar Grein. Het stadje wordt
gekenmerkt door haar vele barokke gebouwen.
Avondmaal en overnachting.

Dag 4 : Grein – Melk (52km)

Vandaag doen we het rustig aan. We fietsen door het prachtige landschap en de charmante stadjes.
Na een prachtige rit komen we aan bij de meest beroemde barokabdij van Oostenrijk, nl. Melk.
Na ons bezoek rijden we verder door naar Spitz voor avondmaal en overnachting.

Dag 5 : Spitz – Tulln (80km) – Stockerau (103km)
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Vandaag ontdekken we de wijnstreek. We doorkruisen de Wachau met aan weerszijden van de
Donau een aanéénschakeling van kastelen, abdijen, wijnranken, boomgaarden met de gekende
marillen. Tijdens deze fietstocht wordt een bushalte voorzien in Hollenburg (48km) en Tulln (80km).
De getrainde mensen kunnen fietsen tot in Stockerau.
Avondmaal en overnachting.

Dag 6 : Stockerau – Wenen (35km)

Na het ontbijt zetten we onze laatste rit langsheen de Donau Radweg in.
Wenen, de stad van de Habsburgers, komt in zicht.
In de namiddag bezoeken we de binnenstad en maken een begeleide wandeling langs de Hofburg tot
aan de Stephansdom. Natuurlijk voorzien we vrije tijd om u te laten smullen van de lekkere
Sachertorte op één van de gezellige terrasjes in de prachtige binnenstad.
Avondmaal en overnachting.

Dag 7 : Wenen – Velburg.

In de voormiddag bezoeken we Schloss Schönbrunn.
Het paleis straalt een onvoorstelbare pracht en praal uit. De
tuinen nodigen ons uit voor een korte wandeling. Hierna zetten
we onze rit naar Duitsland in en houden halt in Veldburg voor
avondmaal en overnachting.

Dag 8 : Velburg – België

Na een lekker ontbijt vatten we de terugreis aan. We genieten van de mooie herinneringen aan onze
leuke fietstocht.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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