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Wachau Werelderfgoed-route
Wijn en cultuur aan de blauwe Donau
Grüner Veltliner en Riesling: de werelderfgoedregio Wachau is zo populair en beroemd over de
hele wereld vanwege deze twee druivensoorten. Fijnproevers houden ook van de Wachau
vanwege de regionale lekkernijen - waar denkt u komen de meest aromatische abrikozen van
Oostenrijk vandaan?
Tijdens de achtdaagse wandeltocht via de Welterbesteig Wachau, oftewel de Wachau
Werelderfgoedroute proeft u zelf de specialiteiten van de regio. Tegen de fantastische
achtergrond van de Donau-vallei met zijn panoramische uitzichten en wijnterrassen smaakt de
wandelvakantie dubbel zo goed. Tip: Elk jaar tussen eind maart en begin april openen de
abrikozenbomen hun bloesems en wikkelen ze de boomgaarden in hun mooiste jurk.
Details over de wandeltocht in de Wachau
Wijn, cultuur en natuur resulteren in een unieke symfonie tijdens de wandeltocht in de Wachau.
Vanaf de bergketens in de Donau-vallei heeft u unieke uitzichten over de grootste rivier van
Oostenrijk en een van de oudste cultuurlandschappen van het land, de Wachau. Onderweg langs
de Werelderfgoedroute komt u langs mooie dorpen en wijnstadjes zoals Weissenkirchen, Spitz en
Krems. Tijdens deze wandeltocht is ook uw trouwe viervoeter van harte welkom. Dankzij de
optimale route zonder lange hellingen is de Wachau Werelderfgoedroute ideaal voor uw hond.
De hoogtepunten van de wandelvakantie op de Wachau Werelderfgoedroute in één
oogopslag:
Wandeling in de wijngaarden: Wat de Wachau zo bijzonder maakt zijn de eeuwenoude
terrasvormige wijngaarden op glooiende hellingen. Tijdens deze wandelvakantie leidt de
route u over wijngaardpaden dwars door de wijngaarden, natuurlijk inclusief een wijnproeverij
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Wijn & culinair: abrikozenknödel saffraanlikeur fijne brandewijn en natuurlijk de heerlijke

Reisbeschrijving

QR code voor online versie

Actief

8 dagen / 7 nachten
Individueel
Hond welkom
Wijnproeverij en Donaucruise
inclusief
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Reisprogramma
DAG

1

Aankomst in Krems

Individuele aankomst in Krems. De stadspoort Steiner Tor uit 1480 met zijn twee
ronde torens en spitse koepel geldt als hét herkenningsteken van dit mooie
middeleeuwse stadje aan de Donau. De fraaie binnenstad voert u terug in de tijd
dankzij de gerestaureerde huizen uit de middeleeuwen, een raadhuis uit de 16e
eeuw en de Gozzoburcht uit de eerste helft van de 13e eeuw. Brengt u zeker een
bezoek en geniet van de prachtige, met fresco’s beschilderde zaal op de tweede
verdieping.
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DAG

2

Krems – Dürnstein „door de wijngaarden“

Tip: Voor u de Frauenbergkirche beklimt, wandelt u eerst door de Steiner
Kellergasse, daar waar voormalige wijnkelders tot woonhuizen zijn omgebouwd en
waar uitnodigende Heurigen (wijnlokalen) u verleiden tot een drankje.
U wandelt hoog door de wijngaarden van de Wachauer wijnbergen naar de
uitkijktoren met uitzicht op de blauwe, de door de vallei slingerende Donau, het
stadje Krems en het indrukwekkende Göttweig klooster. Over de heuvelketen
Pfaffenberg wandelt u over oude paden door de terrasvormige beroemde Riesling
en Gruner Veltliner wijngaarden langs beroemde wijnhuizen naar de gezellige
Fesslhütte.
Via een grillig rots- en boslandschap wandelt u over een schilderachtig pad en
bereikt u Ruïne Dürnstein. Volgens de overlevering werd de Engelse koning
Richard Leeuwenhart hier op zijn terugreis van de Derde Kruistocht in 1193
gevangengezet door hertog Leopold V van Oostenrijk, om pas een jaar later na
betaling van een flink losgeld te worden vrijgelaten. De burcht werd in 1645
opgeblazen door de Zweden, maar de resten zijn nog steeds indrukwekkend. Via
een schilderachtig pad voordat u de oevers van de Donau bereikt.
Brengt u zeker een bezoek aan het voormalige station van Dürnstein. Hier is de
enige saffraanboer gevestigd. Op de voedingsarme, droge hellingen van
wijnterrassen blijken saffraankrokussen prima te gedijen. De saffraandraadjes
worden verwerkt in exclusieve producten als likeur, bier, jam of zout. Ook Stift van
Dürnstein, het voormalige Augustijnenklooster in bijzondere barokke stijl mag u
niet overslaan. De toren van dit klooster is erg bijzonder en vanuit diverse plaatsen
in de Wachau zichtbaar.

ca. 4,5 uur

12 km

530 m

550 m
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DAG
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Dürnstein – Weissenkirchen „Wachauerland“

Vanuit Dürnstein neemt u de veerpont over de Donau naar Rossatz. Daarna
wandelt u langs het grootste abrikozengebied van Oostenrijk. De Wachau
abrikozen, ook wel het oranje goud van de Wachau-vallei genoemd zijn door de
Europese Unie uitgeroepen tot "beschermde oorsprongsbenaming". De ruim 200
fruitboeren hebben het keurmerk ‘Original Wachauer Marille’ gekregen en leveren
verschillende abrikozenproducten als likeur, brandy, chocolade en de beroemde
marillenknödel. De Wachau verandert elk jaar in april in een zee van witte
bloesems als de ruim 100.000 abrikozenbomen in bloei staan.
U wandelt over oude wegen door de abrikozenbomen omhoog naar de Seekopf,
waar u kunt genieten van een fantastische panoramische uitzichten op de Alpen.
De fascinerende tocht omhoog biedt spectaculaire rotsformaties en schitterende
vergezichten over de Donau. Als alternatief kunt u ook wandelen door de
boomgaarden langs de Donau.
U arriveert in het hart van de Wachau, Weissenkirchen. Deze romantische wijnstad
met zijn machtige gotische parochiekerk torent hoog uit boven pittoreske steegjes,
zonnige wijngaarden en groene bossen. Met 500 hectare wijngaarden is
Weissenkirchen het centrum van de Wachau-wijnbouw, geniet u dan ook van de
vele heurigen, wijnhuizen, wijnmuseum en de andere regionale lekkernijen.

ca. 5 uur

DAG

4

16 km

480 m

480 m

Rustdag Weissenkirchen „Wachauer Dolce
Vita“

Met de wijndorpen Joching, Wösendorf en St. Michael vormt Weissenkirchen de
grootste wijnbouwgemeenschap in de Wachau en biedt veel mogelijkheden voor
uw rustdag: musea, mooie wandelroutes of een boottocht op de Donau. Neemt u
de tijd om een glas Wachau-wijn te proeven in een van de wijntavernes.
Of maak een korte wandeling op de Achleiten Tour om te stoppen bij wijnhuis
Achleiten. Dit wijndomein is een terraswijngaard uit de 12de eeuw en een van de
beroemdste wijngaarden in de Wachau. Een indrukwekkende locatie met veel
hoogteverschillen, die zich uitstrekt van de Donau tot in het bos, produceert net zo
indrukwekkende wijnen zoals de bekroonde Smaragd 'Achleiten'. Dit riesling-duo
(1997 en 2007) van wereldklasse ontving de beste beoordelingen van 's werelds
toonaangevende critici!

ca. 2 uur

4 km

100 m

100 m
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Weissenkirchen – Spitz an der Donau
„Uitkijkpunt Buschandlwand“

De wijnroute leidt u uit Weissenkirchen naar de Seiberer, deze bergweg verbindt
de Donau-vallei met het Waldviertel, voor de klim naar het hoogste punt van de
Seiber. In het begin gaat het steil door het bos naar de Buschandlwand, waar een
observatieplatform op 743m hoogte garant staat voor een grandioos panorama
over de Spitzer Graben, de Donau-vallei en de Jauerling. Neemt u wel iets te eten
mee, op de weg omhoog en boven zijn geen toeristische faciliteiten. Ook de weg
omhoog is spectaculair met schitterende uitzichten vanaf het wandelpad op de
Michaelerberg en de Nebeltop. Als alternatief kunt u door de wijngaarden
wandelen naar het beroemde wijndorp Spitz an der Donau.
Spitz an der Donau, een schilderachtig plaatsje met veel gotische gebouwen, is
zogenaamd gebouwd op 1000 emmers. Dit wijnbouwdorp met renaissancistische
en barokke huizen, een prachtige plein voor de laatgotische kerk uit de 15e eeuw
is gelegen tussen water en wijn. De wijngaarden verrijzen in terrassen rondom de
plaats tot zefs in het dorpje.

ca. 4 tot 5 uur

DAG

6

12 km

600 m

600 m

Spitz – Melk „Burgruïne Aggstein“

Met de veerpont steekt u de Donau over naar Maria Langegg, waar de Jacobsweg
u rechtstreeks naar de ruïnes van Aggsbach brengt. Een bezoek aan het Burg
Aggstein met zijn prachtige uitkijktorens mag u niet missen. Het ongeveer 150
meter lange kasteel werd gebouwd aan het begin van de 12e eeuw. Het is gelegen
op een uitloper van een rots ongeveer 300 meter boven de rechteroever van de
Donau. Bijzondere hoogtepunten zijn de gevangenis met de vele legendes en
mooie naam “rozentuin” of de kapel - een romantische plek die nog steeds
gebruikt kan worden voor bruiloften of doopfeesten. Niet alleen het fantastische
uitzicht op de Donau-vallei of het Dunkelsteinerwald, maar ook het culinaire
aanbod van de kasteelherberg, de audiotours en de Nibelungen-tentoonstelling
maken een bezoek tot een fantastische ervaring.
Door het dal leidt uw wandelpad naar Aggsbach, vanwaar u de bus naar Melk
neemt. Melk staat bekend om de prachtige barokke Abdij Stift Melk hoop op een
heuvel. Het gezellige historische centrum met op het Rathausplatz de
Kolomanibrunnen, een fontein uit 1687 die eerst in de Abdij heeft gestaan. Loopt u
ook even binnen bij het Akkordeon museum waar ruim 250 accordeons zijn
tentoongesteld.

ca. 5 tot 6 uur

15 km

640 m

640 m
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7

Melk – Krems „Donau-vaartocht“

Melk, het begin van de Wachau, het mooiste stukje van de Donauvallei. Natuurlijk
start u vandaag met een bezoek aan de indrukwekkende abdij Stift Melk uit de 18e
eeuw en tevens het beste voorbeeld van Oostenrijkse barok en genoteerd op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO. Prachtig versierde zalen, de bibliotheek en de
kloosterkerk, de weergaloze wandschilderingen, prachtig beeldhouwwerk en
schitterende tuinen hebben meer weg van een paleis.
U stapt aan boord van het Donau-schip voor uw reis naar Krems. Tijdens de
vaartocht naar Krems kunt u terugkijken op uw wandelweek en de vele
hoogtepunten en hun wijngaarden die langzaam voorbij trekken. Een Donaucruise
is een speciale ervaring, of u nu in het voorjaar wanneer de abrikoos en andere
bomen in volle bloei staan, in de zomer wanneer u kunt genieten van een heldere
blauwe hemel, of in de herfst wanneer u de middagzon kunt zien baden in de
wijngaarden in rood en goud, het is een spectaculair einde van deze onvergetelijke
wandelvakantie.

ca. 4,5 uur

DAG

8

9 km

500 m

500 m

Terugreis of verlenging

Na het ontbijt eindigt uw wandelvakantie in de Wachau, maar u kunt natuurlijk het
afscheid nog uitstellen en meer (wijn)herinneringen maken door uw reis te
verlengen.
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Tourkarakter
Wandeling over goede paden en deels over wijngaardpaden. Afhankelijk van de route kunt u
de etappes comfortabeler of inspannender maken. De toppen in de Wachau zijn niet hoog,
maar soms wel steil. Goed ter been zijn is daarom op sommige plaatsen noodzakelijk. Deze
wandelweek biedt een prachtige combinatie van natuur, bezienswaardigheden en culinair
genieten.
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Prijzen / Vertrekdata
aankomstplaats: Krems
Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

27.03.2021 25.04.2021
16.08.2021 05.09.2021

31.05.2021 27.06.2021
06.09.2021 19.09.2021

26.04.2021 - 30.05.2021
28.06.2021 - 15.08.2021
20.09.2021 - 10.10.2021

Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks

Wachau Werelderfgoed-route, AT-WAWKR-08A
Basisprijs

599,00

669,00

739,00

Halfpension toeslag

189,00

189,00

189,00

1-persoonskamer
toeslag

219,00

219,00

219,00

U verblijft in prachtige 3*** en 4**** Hotels en Gasthöfe

Verlengingsnachten
aankomstplaats: Krems
Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

27-mrt-2021 - 25apr-2021
16-aug-2021 - 5sep-2021

31-mei-2021 - 27jun-2021
6-sep-2021 - 19sep-2021

26-apr-2021 - 30-mei-2021
28-jun-2021 - 15-aug-2021
20-sep-2021 - 10-okt-2021

Dagelijks

Dagelijks

2-persoonskamer

65,00

65,00

75,00

1-persoonskamer
toeslag

29,00

29,00

29,00

Dagelijks

Krems

Prijzen per persoon in EUR
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Services / Informatie
Services

Inbegrepen
7 overnachtingen zoals beschreven,
inclusief ontbijt
Wijnproeverij
Bonaucruise Melk-Krems
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
2x veerpont over de Donau
Busrit Aggsdorf-Melk, ca. €6 per
persoon

Aanreisinformatie

Afstand: 997km vanaf Arnhem
Trein: Station Krems
Parkeren: Beperkt aantal gratis hotelparkeerplaatsen, reserveren niet mogelijk.
Voldoende openbare parkeerplaatsen nabij het hotel voor ca. €20 per week,
reserveren is niet nodig

Algemene informatie

Halfpension: Diner in het restaurant van het hotel of in een restaurant in de
directe omgeving met een voucher
Boottocht Melk-Krems mogelijk vanaf half april, alternatief mogelijk via een
busretour

Wandelen met de hond
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Tijdens deze wandeltocht is ook uw trouwe viervoeter van harte welkom. Voor u
worden hotels geselecteerd waar uw hond ook is toegestaan. Eventuele extra kosten
dienen ter plaatse voldaan te worden.
Geeft u bij boeking het volgende door:
Welk ras uw hond heeft
Hoe groot uw hond is
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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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