CYKELFERIE PÅ EGEN HÅND I ØSTRIG, SLOVAKIET OG UNGARN

LANGS DONAU - GENNEM 3 LANDE
På cykel gennem de 3 eurpæiske hovedstæder Wien, Bratislava og Budapest.
Turen er en forrygende sanselig cocktail, som du sent vil glemme. Nemt med
fly, tog til Wien og kun 1100 km i bil fra grænsen.

Det kan du glæde dig til
Med start i Wien med sine smukke bygningsværker, Hundertwasser og hyggelige pladser med fristende
caféer følger du Donaus snoede løb. Du får mulighed for at besøge både Østrig, Slovakiet og Ungarn – 3
lande, der er vidt forskellige men med Donau til fælles. Du vil opleve smukke skove, et enormt vådområde
med masser af fugleliv, charmerende landsbyer hvor tiden nærmest har stået stille og ej at forglemme de 3
hovedstæder Wien, Bratislava og Budapest. En på alle måder skøn og afvekslende cykelrute.
Vi tilbyder også ture langs Donau med fast base på en dejlig flodbåd - se mere her

Kort
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Dagsprogram
1. dag. Ankomst
Vi anbefaler at man kommer tidligt så man har god tid til at opleve så meget af Wien som muligt.
Indkvartering i Wien f.eks på Arcotel Kaiserwasser
2. dag. Til Bad Deutsch-Altenburg/Hainburg, ca. 50 km
I dag cykler du gennem Nationalparken Donau-Auen. Smukke landskaber og mange blomster- og dyrearter.
Du kommer forbi Orth med et gotisk slot og jagtslottet ved Eckartsau inden du når Bad Deutsch-Altenburg
og Hainburg. Lige ud hele dagen, medmindre du som variation vil tage afstikkere for at studere fuglelivet i
naturparken. Har man lyst til en svømmetur, bør man udnytte muligheden de første 6 km fra Wien langs
Alte Donau.
Indkvartering f.eks. på det 4* Hotel Altes Kloster Hainburg eller det 3* Landgasthaus Marc Aurel
3. dag. Til Bratislava, ca. 35 km
Østrig forlades og du cykler nu ind i Slovakiet. Du kan lave en afstikker ad Römerweg til de arkæologiske
udgravninger ”Carnuntum”. Senere cykler du langs jernbane til Wolfstal og ad cykesti ind til den slovakiske
hovedstad, Bratislava. Dagens etape er kort, så der er god tid til at gå på opdagelse. Byen har flere oaser
med parker og søer. Besøg Bratislava Castles med fire hjørnetårne, og en fantastisk udsigt over den gamle
bydel.
Indkvartering i Bratislava f.eks. på det 4* Hotel Devin eller det 3* Hotel Apollo
4. dag. Til Mosonmagyarovar, ca. 45 km + togtur til Györ
Efter en kort etape i Slovakiet krydser man grænsen til Ungarn ved Rajká. Nu venter der hyggelige
landsbyer og opdyrkede marker. Du cykler gennem et område kaldet Szigetköz eller Schüttinsel, et stort
vådområde med masser af øer og små søer og kanaler. Et paradis for fugle og fisk. Cykelruten går ikke inde
i selve vådområdet, så du må liste dig til fods hvis du vil se det nærmere. Dagens cykeletape slutter i
områdets ældste by Mosonmagyarovar, også kaldet de 17 broers by. Giv dig tid til en tur rundt i denne
hyggelige by, før du tager toget videre til Györ. der tidligere var en af de mest betydningsfulde byer i
regionen, da den ligger hvor floder og kanaler mødes.
Indkvartering i Györ f.eks. på det 4* Barokk Hotel Promenad eller det 3* Hotel Klastrom
5. dag. Til Komárom i Slovakiet, ca. 55 km
Floden forlades og man kører ind i landet til Bábolna, en velholdt by med et smukt centrum. Byen er berømt
for sit nationalstutteri med opdræt af væddeløbsheste. Den sidste del af dagens etape cykler du igen langs
Donau til den halvt slovakiske halvt ungarske by Komárom/Komárno.
Indkvartering i Komárom f.eks. på det 4* Hotel Peklo Komarno eller det 3* Hotel Forras Komarom
6. dag. Til Esztergom, ca. 58 km + bådtur til Visegrad
I dag cykler du gennem Donaudalen tæt på flodbredden og med vinmarkerne i baggrunden. Har du mod på
lidt ekstra bakket cykling kan du lægge vejen over Tata. Er du interesseret i historie anbefaler vi et besøg på
borgen Kelemantia. Men dagens højdepunkt er Eszergom. Denne flotte by ligger lige før flodens 90 graders
sving, også kendt som "Donauknæet", et meget flot panorama. Esztergom kaldes også ”Ungarns Rom” og
den har en af Europas flottese og største kirker (Basilika). Fra Esztergom tager man båden til dagens
endemål, Visegrad. En smuk tur med udsigt til ”Donauknie”.
Indkvartering i Visegrád på f.eks. det 4* Wellness Hotel Visegrad eller det 3* Hotel Honti Visegrád
7. dag. Til Budapest, ca. 58 km
Også i dag kan man lægge ruten på begge sider af Doanu. Ruten kan f.eks. gå via Szetendre øen gennem et
par hyggelige landsbyer på ” Szentendre Insel”, inden man på højre bred når frem til byen Szentendre – en
by der blev grundlagt i 1000-tallet. Dagens mål er Budapest – og en fantastisk cykelferie er slut. Giv dig tid
til at gå på opdagelse i den smukke by.
Indkvartering i Budapest f.eks. på det 4* NH Hotel Budapest City Center eller det 3* City Hotel Mátyás
Budapest
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8. dag. Hjemrejse
Hjemrejse medminde du har bestilt ekstra nætter.
Der kan bestilles transfer med bus fra hotellet tilbage til Wien på søndage, mod tillæg.

Sværhedsgrad 1-2
Du cykler ad cykelsti og små fredelige landeveje, der, bortset fra 3 korte etaper, alle er asfalterede. Kun
meget korte strækninger på trafikeret vej. Turen er godt skiltet på nær et par steder i Slovakiet. En let tur
med enkelte lettere bakker undervejs.

Indkvartering
Du bor på gode og hyggelige 3* hoteller.
Opholdet er incl. morgenmad og alle værelser er med eget bad og toilet.
Muligt at opgradere til 4* hoteller mod tillæg.

Cykler 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. Alle cykler er som udgangspunkt af unisex typen med lav indstigning. Herrecykler med 21 gear
for højde fra 190 cm.
Alle cykler er udstyret med gelsaddel og bagagebærer, bagtasker, styrtaske eller kortholder.
Mindst en cykel pr. værelse vil endvidere være udstyret med lås, pumpe samt reparationssæt.
Lejede cykler kan ikke benyttes i Wien ved forlængelse
Mulighed for leje af barnecykel, cykelanhænger samt børnestole.

Hvordan kommer jeg frem?
Det er nemt og ofte billigt at flyve til Wien. Fra lufthavnen til Wien Mitte tager du med "City Airport Cat"
toget, pris ca 16 euro t/r.
Du kan også vælge at tage toget fra Danmark - det tager ca. 14 timer.
Ønsker du at køre selv er der ca. 1150 km fra den danske grænse til Wien.
Der er gratis parkering i de små sidegader nær starthotellet i Wien. Også muligt at parkere i parkeringshus –
pris 3-12 euro pr. døgn. Parkering i hotelgarage koster omkring 21 euro pr døgn.
Links til tog og fly:
Momondo
deutsche bahn

Vejr og klima
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Bestil
1 person. Enkeltværelse, bad/toilet 3*

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

23-07-2019 - 01-09-2019

7 nætter

6388,-

BESTIL

02-09-2019 - 27-09-2019

7 nætter

5938,-

BESTIL

28-09-2019 - 12-10-2019

7 nætter

5388,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

23-07-2019 - 01-09-2019

7 nætter

7898,-

BESTIL

02-09-2019 - 27-09-2019

7 nætter

7448,-

BESTIL

28-09-2019 - 12-10-2019

7 nætter

6898,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

23-07-2019 - 01-09-2019

7 nætter

4998,-

BESTIL

02-09-2019 - 27-09-2019

7 nætter

4548,-

BESTIL

1 person. Enkeltværelse, bad/toilet 4*

2 personer. Dobbeltvær., bad/toilet 3*
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28-09-2019 - 12-10-2019

7 nætter

3998,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

23-07-2019 - 01-09-2019

7 nætter

5698,-

BESTIL

02-09-2019 - 27-09-2019

7 nætter

5248,-

BESTIL

28-09-2019 - 12-10-2019

7 nætter

4698,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltvær, bad/toilet 4*

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 23. juli 2019.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Ophold i db. værelse med morgenmad, 8 dage - 7 nætter
Bagagetransport
Tog Mosonmagyarovar-Györ (inkl. cykel)
Færge Esztergom-Visegrad (inkl. cykel) - dog tog istedet i april, september og oktober samt
mandage i hele perioden.
Kort og informationsmateriale
Ikke inkluderet i prisen:
Cykelleje
Halvpension
Transport til og fra Danmark

Tillæg:
5x halvpension (kun morgenmad i Wien og Budapest)
Cykelleje
Ekstra nætter inkl. morgenmad på 3* eller 4* hotel i Budapest eller Wien
Ekstra nat undervejs på turen i Bratislava - forhør om pris
Returtransport med bus fra Budapest - Wien
Rabatter v/opredning og 2 fuldtbetalende på værelset:
0-5 år 100%
6-11 år 50%
12-14 år 25%
15-17 år: 10%
Mulige ankomstdage:
06.4. - 25.4. samt 28.9. - 12.10.19: Lørdag
26.4. - 27.6. samt 02.9. - 27.9.19: Fredag, lørdag og søndag
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28.6. - 01.9.19: Alle ugens dage
NB: Udsolgt med ankomst 26.7., 27.7., 28.7. og 29.7.19 grundet Formel 1 Grand Prix i Budapest

Transfer fra Budapest til Wien:
Inkl. egen cykel. Bestilles hjemmefra og afregnes lokalt.
Bus fra Budapest hver fredag, lørdag og søndag 06.04.19 - 27.06.19 samt 02.09.19 - 12.10.19.
Bus fra Budapest alle dage i perioden 28.06.19 - 01.09.19
Afgang fra dit hotel ca kl 15.30 og ankomst til Wien ca 3 1/2 time senere.
Alternativt er der gode togforbindelser mellem Budapest og Wien. Togbilletter kan bestilles her

Parkering:
Parkering i garage ved starthotellet, dog i begrænset omfang, pris omkring 22 euro pr dag
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 Radreisefreunde og rejsen sker i henhold til
arrangørens betingelser.
Se betingelser og læs om Radreisefreunde her
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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