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Donau ﬁetsroute voor families van Linz naar Wenen, 8 dagen

Donau fietsroute voor families, van
Linz naar Wenen
Sprookjesgrot, Keltisch dorp en het
reuzenrad
De heerlijk eenvoudige fietsetappes zorgen voor ontspanning en comfort. U fietst met het hele
gezin langs de oevers van de Donau door wijngaarden en dromerige landschappen van Linz naar
Wenen. Waar kunt u het meest naar uitkijken? De tijd met het hele gezin en de bijzondere
ervaringen die u te wachten staan tijdens het fietsen!
Na een culturele omweg naar het Keltische dorp brengt u een bezoek aan de grotspoorlijn en
fietst u door naar de metropool Wenen. Tijdens een ritje in het reuzenrad, het Weense Prater,
zweeft u over de daken van de hoofdstad en kunt u genieten van het ongelooflijke uitzicht.
Tip: Als de kleine en grote fietsvrienden het op zomerse dagen te warm krijgen is er onderweg
veel afwisseling: talrijke zwemmeren, buitenzwembaden en avonturenbaden zijn perfect voor een
welverdiende afkoeling tussendoor.
Details over fietsvakanties op het Donau-fietspad
"Het begint in Linz" is het motto van deze fietstocht. Omdat de familietour begint in de OpperOostenrijkse hoofdstad Linz. De tweede dag is fris en levendig op de fiets richting Enns en
omgeving. Er valt in dit stadium al veel te ontdekken: vuurspuwende draken, dwergen en heksen
in de grotspoorlijn en het Aqua Park in Ausee wachten op grote en kleine vakantiegasten.
Dag drie en vier gaan verder naar Grein en Marbach. Na een stevig ontbijt fietst u op uw gemak
20 kilometer door de zacht glooiende heuvels naar de Wachau. De gedachte aan deze dromerige
regio met zijn boom- en wijngaarden doet het water in de mond lopen. De kleine fijnproevers
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kunnen smullen van de zoete abrikozen en appels, terwijl mama en papa de heerlijke bubbels
proeven.
Iedereen is druk aan het trappen: want het gaat via Krems en Tulln naar de metropool Wenen. De
Weense flair wordt met elke kilometer op de fiets meer merkbaar. U bereikt eindelijk het

Reisbeschrijving

QR code voor online versie

Recreatief

8 dagen / 7 nachten
Individueel
Geen minimum leeftijd
Treinreis Krems-Tulln inclusief
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Reisprogramma
DAG

1

Aankomst in Linz

De hoofdstad van Opper-Oostenrijk heet u welkom. Slenter door de grote oude
stad, bekijk de dieren in de Linz Zoo of bezoek een van de spannende musea.
Bijvoorbeeld het Ars Electronica Center, het "Museum voor de Toekomst"! Hier
kunt u experimenteren, verkennen en uitproberen. De huurfietsen (indien geboekt)
zijn verkrijgbaar bij het hotel.

DAG

2

Linz – Omgeving Enns

Vuurspuwende draken, dwergen en heksen - ze bestaan nog steeds in de
Grottenbaan op de Pöstlingberg! U moet zeker een bezoekje plannen voordat u
begint aan de fietstocht. Vervolgens fietst u op uw gemak de stad uit en langs de
Donau. Voorbij het recreatiegebied Pleschinger See, met speeltuinen en
badplaats, komt u steeds minder huizen tegen maar daarentegen steeds meer
natuur. Het Au-meer kan een goede gelegenheid voor een pauze zijn, omdat het
Aqua Park met glijbanen, klimtorens en glibberige treden enorm veel plezier
brengt. Iets verder van de Donau af fietst u verder naar Enns.

ca. 25 km

DAG

3

Omgeving Enns – Omgeving Grein

Hier in de oudste stad van Oostenrijk, kunt u een bezoek brengen aan de
Romeinse rondweg, een duik nemen in het avonturenbad met een glijbaan van 65
meter of een wandeling maken door het kasteelpark. Daarna gaat het terug
richting de Donau-oever en weer verder op het prachtig vlakke Donau-fietspad
door het idyllische landschap van Machland. Het volgende hoogtepunt wacht op u
op de route naar Grein: het openluchtmuseum Keltisch dorp in Mitterkirchen.
Tijdens een rondleiding door het Keltische dorp ervaart u de prehistorie van
Oostenrijk van dichtbij.

ca. 40 km
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DAG

4

Omgeving Grein – Marbach

Grein is altijd de "Parel van de Strudengau" genoemd. Het werd beschouwd als de
laatste veilige aanlegplaats voor schepen vóór de gevaarlijke Struden (=
wervelingen) van Strudengau. Vaak werden de schepen hier zelfs gelost voordat
ze zich een weg baanden door de gevarenzone. Dit maakte van Grein de
magische stad die het vandaag is. De stad biedt een klimhal en een
buitenzwembad. Vanaf hier wordt het dal van de Donau smaller en toont het de
fascinerende plekken van de Strudengau tot aan uw bestemming van deze dag,
Marbach.

ca. 30 km

DAG

5

Marbach – Wachau

Geniet van een heerlijk ontbijt en ga lekker luieren in het Nibelungenbad van
Marbach, een fietsvakantie in Oostenrijk kan zo mooi zijn! Van Maria Taferl kunt u
de blauwe Donau goed bewonderen. Vandaag fietst u slechts enkele kilometers
totdat u de beroemde regio van de Wachau bereikt. Alleen de naam laat groot en
klein al het water in de mond lopen! Zo kleurrijk als de omgeving van de Wachau
is, zo gevarieerd zijn de smakelijke natuurlijke producten van de regio, zoals
abrikozen en appels. De Wachau biedt heerlijke regionale gerechten op het
hoogste niveau voor het hele gezin en tegen redelijke prijzen!

ca. 20 km

DAG

6

Wachau – Krems

Melk, de poort naar de Wachau! Een bezoek aan de monumentale
benedictijnenabdij is bijna een must. Dan gaat uw reis verder zoals u wilt: neemt u
vandaag rustdag en in plaats daarvan geniet u van een plezierige boottocht naar
Krems of springt u in Spitz of Dürnstein weer op de fiets voor de laatste
kilometers? Of fietst u liever de hele afstand naar Krems? Hoe dan ook, u kunt
gevarieerde landschappen, prachtige wijngaarden en uitgestrekte vlaktes
verwachten!

ca. 40 km
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DAG

7

Krems - treinreis naar Tulln - Wenen

De eerste kilometers gaan gemakkelijk per trein naar Tulln, het beginpunt van uw
laatste etappe naar Wenen. U krijgt een heerlijk gevoel wanneer u de laatste
kilometers over het Donau-eiland fietst tot het einde van de reis, de hoofdstad van
Oostenrijk. En eindelijk is het zover: een bezoek aan het Prater van Wenen met
zijn spooktrein, wassenbeelden kabinet en waarschijnlijk 's werelds beroemdste
reuzenrad mag niet ontbreken. Maar ook een wandeling door de Mariahilfer
Straße, een bezoek aan een van de vele koffiehuizen of tijd doorbrengen in
dierentuin Schönbrunn is allemaal mogelijk. Wenen alleen is al een groot
hoogtepunt op zichzelf!

Treinrit Krems - Tulln

DAG

8

ca. 35 km

Terugreis of verlenging

Vandaag nemen we afscheid van het betoverende Wenen, u bent van harte
welkom om nog een paar nachten te verlengen!
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Tourkarakter
Langs de Donau vlak of licht heuvelafwaarts, bijna continu op een goed aangelegd fietspad
zonder gemotoriseerd verkeer. Slechts zeer korte stukken lopen op ventwegen. De
eenvoudige fietsetappes zijn bijzonder geschikt voor de hele familie.
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Prijzen / Vertrekdata
aankomstplaats: Linz
Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

27.03.2021 - 16.04.2021
02.10.2021 - 09.10.2021

17.04.2021 - 21.05.2021
04.09.2021 - 01.10.2021

22.05.2021 03.09.2021

Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks

Donau fietsroute voor families, AT-DOALW-08X
Basisprijs

559,00

599,00

629,00

Halfpension toeslag

179,00

179,00

179,00

1-persoonskamer
toeslag

169,00

169,00

169,00

U verblijft in zorgvuldig geselecteerde 3*** en 4**** Hotels

Verlengingsnachten
aankomstplaats: Linz
Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

27-mrt-2021 - 16-apr-2021
2-okt-2021 - 9-okt-2021

17-apr-2021 - 21-mei-2021
4-sep-2021 - 1-okt-2021

22-mei-2021 3-sep-2021

Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks

65,00

65,00

65,00

49,00

49,00

49,00

65,00

65,00

65,00

Linz
2-persoonskamer

Wenen
2-persoonskamer
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Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

27-mrt-2021 - 16-apr-2021
2-okt-2021 - 9-okt-2021

17-apr-2021 - 21-mei-2021
4-sep-2021 - 1-okt-2021

22-mei-2021 3-sep-2021

Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks

49,00

49,00

49,00

Onze huurfietsen
prijs

21-versnellingen unisex huurfiets

Unisex E-bike

21-versnellingen kinderfiets

Fietsaanhanger voor 1 of 2 kinderen

79,00

179,00

65,00

65,00

95,00
Follow-Me inclusief kinderfiets

Prijzen per persoon in EUR
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Services / Informatie
Services

Inbegrepen
7 overnachtingen zoals beschreven,
inclusief ontbijt
Treinreis Krems-Tulln inclusief fiets
Bagagetransfer(s)
Reismapje 1 x per kamer (Duits,
Engels met route- en
overzichtskaarten, uitgebreide
routebeschrijving,
bezienswaardigheden, belangrijke
telefoonnummers, kofferlabels)
GPS data op aanvraag beschikbaar
Service-Hotline

Niet inbegrepen
Toeristenbelasting, indien van
toepassing, ter plaatse te voldoen
(Optioneel) Entree Grottenbahn
Pöstlingberg, ca.€15 per gezin
(Optioneel) Entree Keltische dorp
Mitterkirchen, ca. €19 per gezin
(Optioneel) Boottocht Krems, ca.
€28 per persoon

Aanreisinformatie

Afstand: 881km vanaf Arnhem
Vliegtuig: Luchthaven Linz,
München of Wenen
Trein: Station Linz, vervolgens met
de taxi naar het hotel, €6 tot €10
per rit
Parkeren: Hotelgarage ca. €12 per
dag, of parkeergarage in Linz, ca.
€17 per dag, geen reservering
mogelijk, ter plaatse te betalen

Vertrek: Treinrit Wenen-Linz, duur:
ca. 1,5 uur, ca. €22 per persoon, ter
plaatse te betalen

Algemene informatie

Halfpension: Diner in het restaurant van het hotel of in een restaurant in de
directe omgeving met een voucher
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Contact & reserveren
Heeft u nog vragen met betrekking tot deze reis? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u
graag verder.

+31850205242
info@activeonholiday.com

boek nu
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