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EEN FIETSVAKANTIE LANGS DE DONAU: WENEN, BRATISLAVA EN BOEDAPEST
(ca. 330 of 350 km, makkelijk / gemiddeld parcours, 08 dagen / 07 nachten)

Het fietspad langs de Donau eindigt niet in Wenen ! La pista ciclabile lungo Il Danubio non
finisce a Vienna ! Het zijn maar 282 km, die de hoofdstad van Oostenrijk scheiden van de
hoofdstad van Hongarije. U fietst in een mooi en gevarieerd landschap, langs een
indrukwekkende rivier in een gebied waar van oudsher vele bekende Spa centra liggen en
betoverende plaatsen. In dit Oostenrijkse en Hongaarse rivierlandschap ligt de nadruk niet
alleen op een prachtige natuur, maar ook op de Hongaarse cultuur- en kunststeden. Van
Hainburg naar Bratislava en van Komárom naar Esztergom is er een mooi fietspad en na
Visegrad tot aan Boedapest fietst u over rustige landwegen. Een aantal hoogtepunten van deze
reis zijn Wenen, Bratislava en Boedapest, maar ook de Basiliek van Esztergom en de
"arabische paardenranch" in Babolna zijn een bezoek waard.

Programma:
Dag 1 Individuele aankomst in Wenen
Wenen is de wereldhoofdstad van de muziek, de stad van Beethoven, Haydn, Strauss en
Mozart. Deze stad van de weense wals is vol monumenten uit de middeleeuwen, de barok en
de periode van de Jugenstil. U kunt er heerlijk ronddwalen door stadspaleizen, parken en over
de wijdse winkelstraten en natuurlijk een pauze inlassen en een lekkere kop koffie drinken in
de typische Kaffeehausen waar ook locale lekkernijen geserveerd worden.
Dag 2 Wenen – Bratislava (68 km)
De fietstocht begint aan de poort van Wenen. Al snel wordt u omringd door een landelijke
omgeving en fietst u door een natuurpark met een rijke flora en fauna tot aan Hainburg an der
Donau, waar nog een deel van de 13e eeuwse stadsmuur met vijftien verdedigingstorens en
drie stadspoorten: de Fischertor, de Ungarntor en de Wienertor bewaard is gebleven. Na
Hainburg kunt u een stop maken om het kasteel Schlosshof te bezoeken. Het fietspad brengt u
uiteindelijk naar de slowaakse hoofdstad Bratislava met zijn mooie kasteel.

Dag 3 Bratislava - Mosonmagyaróvár (45 km).
Vandaag brengt het fietspad u naar de grens van Slowakije en Hongarije en door het
moeraslandschap van Szigetköz, een paradijs voor vogels en vissen. Het is het grootste
riviereiland van Hongarije, omarmd door twee takken van de Donau. In dit ongerepte
landschap met meer dan 500 kleine eilanden en een labyrinth van kanaaltjes bevinden zich
ook schilderachtige boerendorpen. De laatste etappe brengt u naar Mosonmagyaróvár voor uw
overnachting.
Dag 4: Mosonmagyaróvár - Györ (45 km)
Van dorp naar dorp fietsend bereikt u het kasteel van Hedervár, nu een hotel, met een
Jagerskamer uit de 18de eeuw en de betoverende Sala Terrena salon met barokfresco's. Het
laatste stuk van vandaag volgt u gedeeltelijk de Donau-oevers tot aan Györ de belangrijkste
stad van de hongaarse laagvlakte Kisalföld. Het is een oude stad met vele winkels en gezellige
restaurantjes.
Dag 5: Györ – Komárno (ca. 64 km)
Weer in het zadel volgt u de kleine rivier Rába tot aan de grens van Slowakije en passeert
Medvedov, de barokstad Èicov en de stad van de kuurorden Komárom/ Komárno. Niet
vergeten het fort van Monostor te bezoeken.

Dag 6 Komárno - Visegrád (69 km)
Na het ontbijt weer fris op pad. Het is een dag vol kleine typische hongaarse dorpen. U
passeert verder het romeinse fort van Kelemanta, Stúrovo en Estergom, konings- en
bisschopstad, waar u de kathedraal en de grootste katholieke kerk van Hongarije kunt
bezoeken. Het eindpunt is Visegrád op de rechteroever van de Donau, in de ‘Donaubocht’
streek. Bovenop een heuveltop ligt de 13e eeuwse vesting, de Salamontoren.
Dag 7: Visegrád - Budapest (25 of 45 km op de fiets + 18 km met de trein)
In Visegrád brengt de veerboot (€ 3,00) u naar de linkeroever. U passeert de bekende
Donaubocht (waar de rivier een 90° bocht maakt) en bereikt Szentendre, het Brugge van
Hongarije, met zijn mooie kleine straatjes, kerken en Marsepeinmuseum. U levert de fietsen in
bij de fietsverhuur en met de S-Bahn gaat u naar Boedapest.
Dag 8: Vertrek na het onbijt en met de bus of trein naar Wenen

Iedere vrijdag en zaterdag gaat er een bus van uw hotel naar Wenen, waar u ongeveer om
15.00 aankomt. De overige dagen van de week –wanneer u extra nachten boekt aan het begin
of einde- keert u met de trein terug. In dit geval raden wij u aan om huurfietsen te nemen,
want het is nogal gecompliceerd om de fietsen op de trein mee te nemen en er zijn ook weinig
treinen waar dit toegestaan is.
Hotels:
In Wenen, Bratislava en Boedapest heeft u een **** sterren hotel. In de andere steden heeft
u een goed *** sterren hotel.
Periode:
Iedere vrijdag, zaterdag of zondag van 28 april tot 01 oktober 2017.
Prijs per persoon:
In tweepersoonskamer 578,00 €
In éénpersoonskamer 737,00 €
Halfpensionstoeslag 113,00 €
Fietshuur 65,00 €
Ebike-huur 130,00 €
Toeslag 30,00 € voor het transfer van de eigen fiets van Boedapest naar Wenen (niet voor de
huurfietsen)
Reductie 15,00 € wanneer u niet gebruikmaakt van transfer terug naar Wenen

Reductie voor kinderen (in kamer met twee volwassenen)
0-5 jaar 100%
6-11 jaar 50%
12-14 jaar 25%
Attentie: de hotels hebben alleen driepersoonskamers
Extra overnachtingen:
In Wenen: **** sterren
 van 15.04 tot 30.06 en van 01.09 tot 11.10.
Euro 55,- per persoon/per dag /in tweepersoonskamer met ontbijt
Euro 90,- per persoon/per dag/in éenpersoonskamer met ontbijt
 van 01.07 tot 31.08
Euro 45,- per persoon/per dag /in tweepersoonskamer met ontbijt
Euro 78,- per persoon/per dag/in éenpersoonskamer met ontbijt
In Boedapest: 4 sterren Hotel
Euro 46,- per persoon/per dag /in tweepersoonskamer met ontbijt
Euro 70,- per persoon/per dag/in éenpersoonskamer met ontbijt
In








de reis is inbegrepen
7 x overnachtingen in 3 en 4 sterren hotels met ontbijt
Bagagetransport van Wenen naar Boedapest
Gratis parkeerplaats
Entreekaart voor het fort Monostar in Komarno
Transfer Boedapest naar Wenen (Bus alleen op vrijdag en zaterdag, anders een kaartje
voor de trein)
Roadbook in Duits of Engels
Telefonische assistentie

Niet inbegrepen in de prijs
 Het treinkaartje van Szentendre naar Budapest (Euro 5,-)
 De veerboot naar Szob (Euro 3,-)

