ØSTRIG - CYKELFERIE PÅ EGEN HÅND

PASSAU-WIEN
Den klassiske tur langs Donau, med god tid til at nyde den flotte natur.
Dagsetaper alle kan klare, også velegnet for familier. Mulighed for 3-sengs
værelser.

Det kan du glæde dig til
En herlig og nem tur ad Donau Radweg, en velafmærket cykelsti der løber på begge sider af floden. Det er
de gamle pramdragerstier, “treppelwege”, hvor pramme og både med hestespand blev trukket modstrøms
floden. Tilbage i 80'erne blev disse "treppelwege" lavet til gode, brede cykelstier med et netværk af broer
og små, hyggelige cykelfærger, der forbinder begge flodbredder.
Glæd dig til det flotte Wachau område som er kendt for sin produktion af "Marillen"-likør (abrikoser og
druer), men det er også her du finder nogle af Østrigs bedste hvidvine så som Grüner Veltliner og Riesling.
Dette er den klassiske rute med de smukke bjerge i baggrunden, blide enge, frodige, grønne vinmarker og
idylliske landsbyer med gamle, krogede gader.
Vi tilbyder også ture langs Donau med fast base på en dejlig flodbåd.

Kort
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Dagsprogram
1. dag. Ankomst til Passau
Passau er en hyggelige by, så kom i god tid så du kan nyde denne skønne by.
Indkvartering i Passau f.eks. på det 4* Centro Hotel Weisser Hase eller IBB Hotel Passau City Center eller det
3* IBB Hotel Passau Sud.
2. dag. Til Schlögener Schlinge/Omegn ca. 50 km
Fra Passau, hvor floderne Donau, Inn og Ilz mødes, cykles gennem Mühlviertel bjergene, som her falder stejlt
ned mod Donauflodens bredder og danner smukke hesteskoformede sving ved Schlögener Schlinge, et af
de smukkeste steder på hele Donauruten.Et besøg i Stift Engelszell, som er kendt for dets klosterlikør, er
oplagt på dagens etape.
Indkvartering f.eks. på det 4* Hotel Donauschlinge eller det 3* Hotel Kocher.
3. dag. Til Linz/Omegn ca. 50-60 km
Langs den sydlige eller nordlige bred gennem et afvekslende landskab, hvor du passerer et fuglereservat,
de hyggelige landsbyer Aschach og Ottensheim og flere vandkraftværker. Linz er en utrolig smuk by med
en interessant bykerne.
Indkvartering f.eks. på det 4* Arcotel Nike eller det 3* Hotel Prielmayerhof.
4. dag. Til Grein/Bad Kreuzen ca. 60 km
En dag hvor turen går forbi det velholdte St. Florian Kloster, og evt. sightseeing i østrigs ældste by, Enns på
den sydlige bred.
Indkvartering f.eks. på det 4* Wellness-Oase-Aumühle eller det 3* Hotel-Gasthof Zugbrücke
5. dag. Til Melk (4* hoteller) ca. 50 km ell. Wachau-området (3* hoteller) ca. 70 km
Derefter gennem Nibelungengau med majsmarker, skovområder og små hyggelige landsbyer. En dag med
legender, borge, slotte og flotte landskaber, hvor det imponerende benediktinerkloster i Melk bør besøges.
Indkvartering f.eks. på det 4* Hotel Wachau eller det 3* Hotel Wachauerhof
6. dag. Til Krems (4* hot.) ca. 64 km ell Traismauer området (3* hotel) ca. 40 km
Et af de allersmukkeste områder, hvor du kan føle dig hensat til landskaberne fra filmen ”Sound of Music”. I
de små landsbyer, så som Dürnstein og Krems, kan du overalt købe et glas ”heurigen” (ung hvidvin) til
næsten ingen penge.
Indkvartering f.eks. på det 4* Hotel Arte eller det 3* Hotel Niebelungenhof.
7. dag. Til Wien ca. 40-60 km
Fra blomsterbyen Tulln flader landskabet ud omkring floden. Den sidste strækning på din cykelferie går
gennem flot landskab og forbi Klosterneuburg. Efter ankomst til Wien afleveres cyklerne og man kan nu
nyde en dejlig aften i den smukke hovedstad.
Indkvartering f.eks. på det 4* Arcotel Kaiserwasser eller det 3* Hotel Messe.
8. dag. Hjemrejse
Med tog retur til Passau, med mindre du har bestilt forlængelse i Wien.
Ruten kan variere lidt - afhængig af hotel beliggenheden og kategori.

Sværhedsgrad
Nemt terræn uden bakker ad gode cykelstier, der for det meste ligger tæt på floden. Hele ruten er godt
skiltet og går for det meste lidt ned af bakke. Ialt 330 km cykling med dagsetaper på 37-70 km.
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Etapelængderne afhænger lidt af om du vælger 3* eller 4* hoteller.
Ved ankomst til starthotellet får du både detaljeret cykelkort og rutebeskrivelse på engelsk/tysk.

Indkvartering
Du bor på gode og hyggelige hoteller og gasthäuser i kategori 3*.
Du kan opgradere til 4* hoteller mod tillæg.
Alle værelser er med eget bad og toilet og opholdet er inkl. morgenmad.

Cykel og cykeludstyr
Du kan vælge mellem en 7-gears cykel med fodbremse, cykel med 21 gear og håndbremser eller en af de
nye el-cykler. Damecykler er af unisex typen med lav indstigning. Herrecykler har herrestel.
Alle cykler er udstyret med gelsaddel og bagagebærer.
En cykel pr. værelse vil være udstyret med et sæt bagtasker, en styrtaske eller en kortholder, lås, pumpe
samt reparationssæt.
Også muligt at leje barnecykel samt anhænger til børn.

Hvordan kommer jeg frem?
Som udgangspunkt skal du selv arrangere din transport frem til Passau i Sydtyskland.
München er nærmeste lufthavn. SAS og Lufthansa flyver direkte fra København. Fra Billund skal der skiftes
fly undervejs. Videre transport med bus og tog til Passau, ca. 2 timers transporttid.
Alternativt kan man flyve til Wien (direkte fly med Austrian Airlines). Fra Wien til Passau er der ca. 3 timers
transporttid.
Få et samlet overblik over flymulighederne på eksempelvis Momondo.
Med tog fra Danmark tager det ca. 15-18 timer afhængigt af antal skift undervejs. Tjek tider og priser på
eksempelvis Deutsche Bahn. Bemærk at de billigste billetpriser løbende justeres iht. efterspørgslen.
Kontakt evt. Deutsche Bahns salgskontor i Danmark for yderligere hjælp:
Eller ring til DSB Udland på 70 13 14 18
I bil er der fra den dansk-tyske grænse er der ca. 10 timers kørsel til Passau. Find kørevejledning på Google
Maps.
Inden afrejse kan der bestilles parkeringshus i Passau.
Overvåget parkering i Globus Garage Passau, Messestrasse 6, D-94036 Passau, tlf. +49 8519884866. Pris
ca 9 euro pr dag – vælger man åben, men aflukket parkering er prisen ca 6 euro pr dag. Åbent daglig fra
8.00 til 19.00.
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Parkering skal bestilles skriftligt hjemmefra ved at sende en mail direkte til Globus Garage
på info@rad-donau.de og afregnes ved ankomst. Husk at oplyse navn, adresse, telefonnummer, biltype,
registreringsnummer på bilen samt ankomst- og afrejse dato. Venligst også gør opmærksom på at du er
kunde hos OÖ Touristik GmbH, vores lokale samarbejdspartner Ober Österreich Touristik.
Tip:Ved ankomst til Passau kører man først til hotellet, afleverer bagagen og fortsætter så til Globus Garage
i Passau. Parkeringshuset ligger ved siden af cykeludleveringen, så efter parkering af bilen, henter man
cykler og cykelferien kan begynde

Vejr og klima

Bestil
1 person. Enkeltværelse, bad/toilet 3*

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

23-07-2019 - 13-09-2019

7 nætter

5548,-

BESTIL

14-09-2019 - 04-10-2019

7 nætter

4998,-

BESTIL

05-10-2019 - 19-10-2019

7 nætter

4448,-

BESTIL

Varighed

Pris pr.
person*

1 person. Enkeltværelse, bad/toilet 4*

Startdato
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23-07-2019 - 13-09-2019

7 nætter

6828,-

BESTIL

14-09-2019 - 04-10-2019

7 nætter

6278,-

BESTIL

05-10-2019 - 19-10-2019

7 nætter

5528,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

23-07-2019 - 13-09-2019

7 nætter

4498,-

BESTIL

14-09-2019 - 04-10-2019

7 nætter

3948,-

BESTIL

05-10-2019 - 19-10-2019

7 nætter

3398,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

23-07-2019 - 13-09-2019

7 nætter

5248,-

BESTIL

14-09-2019 - 04-10-2019

7 nætter

4698,-

BESTIL

05-10-2019 - 19-10-2019

7 nætter

3948,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltvær., bad/toilet 3*

2 personer. Dobbeltvær, bad/toilet 4*

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 23. juli 2019.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Ophold i db. værelse inkl. morgenmad, 8 dage - 7 nætter
Bagagetransport
Kort og informationsmateriale.
Returtransfer tilbage til Passau som udgangspunkt med tog ( billet gyldig hele dagen men ikke inkl.
egne cykler).
En færgeoverfart på Donau inkl. cykel
Tog Tulln til Wien inkl. cykel (kun ved 4* hoteller)
Gratis wi-fi
Returtransfer til Passau med BUS mulig 18.5. - 13.9.19 (afgang 9.30 og inkl. egne cykler) SKAL
BESTILLES SAMMEN MED REJSEN
Returtransfer til Passau kun mulig ved turens slutning. Hvis denne ikke benyttes fratrækkes 210 kr.
Skal oplyses ved bestilling.
Ikke inkluderet i prisen:
Cykelleje
Halvpension
Transport til og fra Danmark.
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Tillæg:
Cykelleje
El-cykel
Ekstra nat inkl. morgenmad i Passau eller Wien

Rabatter:
0-6 år gratis
7-11 år 50%
12-14 år 25%
15 år og opefter 10%
Gælder ved opredning og 2 fuldt betalende på værelset

Mulige ankomstdage:
Hver dag 13.4.18 - 19.10.19

OBS:
Vi anbefaler altid at du booker og får bekræftet turen fra os, før du arrangerer fly/tog/bus til destinationen.

Agentforbehold:
Ruby Rejser er agent og formidler for denne rejse. Arrangør er Ober Öster og rejsen sker i henhold til
arrangørens betingelser. Se betingelser og læs om Ober Öster.
Din rejse er stadig dækket af Ruby Rejser’s medlemskab af rejsegarantifonden, medl. nr. 206. Ruby Rejser
har prisgaranti, så vi matcher prisen, hvis den findes billigere hos en anden udbyder på
bestillingstidspunktet.
Og husk - du kan altid nyde godt af vores ekspertise og vejledning
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