
 

 
 
 
 

FIETSVAKANTIE LANGS DE DONAU, VAN PASSAU NAAR WENEN 

Van 12 juni tot 19 juni 2022 
 

 

De fietsroute van Passau naar Wenen is een van de mooiste van Europa. Deze 'klassieker onder de 

fietsvakanties' start in de charmante stad Passau, ook wel de "driestromenstad" genoemd omdat 

de Donau er samenvloeit met de Inn en de Ilz.  

 

Van hieruit vertrek je voor een wondermooie fietstocht langs gezellige dorpjes, abdijen, kastelen, 

fruitbomen en wijngaarden om uiteindelijk aan te komen in de elegante stad Wenen, de stad van 

Mozart, Straus, Sachertorte, Sissi, de Spaanse rijschool en nog veel meer. Onderweg fiets je op 

prachtige, speciaal aangelegde verkeersvrije fietspaden en is er volop tijd om te genieten op een 

zonnig terras. 

 

Infomeeting 
Een 4-tal weken voor je vertrek ben je van harte welkom op een infomeeting in de kantoren van 

Thema Travel of in de andere zaal.  Hier kan je alvast kennismaken met je medereizigers en 

reisbegeleider. Je ontvangt er alle praktische informatie en een uitgebreide bundel met 

gedetailleerde fietskaarten, toeristische info, stadsplannetjes en nog veel meer. 

 

Unieke formule 
Bij Thema Travel kan je rekenen op een ervaren fietsbegeleider die altijd voor je klaar staat. Hij 

nodigt je elke avond uit voor een korte fietsbriefing van ongeveer 20 minuutjes waarbij de 

fietsroute en bezienswaardigheden van de volgende dag worden besproken. Daarna is je 

fietsbegeleider beschikbaar voor al je vragen en geeft hij je graag extra tips voor uitstapjes of 

alternatieve fietsroutes. 

 

Elke ochtend vertrekt je fietsbegeleider voor dag en dauw om de fietsroute te bewegwijzeren. Zo 

moet je tijdens de fietstocht niet zelf de weg zoeken, want je kan gewoon de Thema Travel pijltjes 

volgen. Op die manier kan je volop genieten van de mooie omgeving. Natuurlijk kan je met behulp 

van je fietskaarten ook makkelijk je fietstocht zelf korter of langer maken. Fietsen kan apart op 

eigen tempo, maar fiets je graag samen met andere reizigers, kan je daar natuurlijk afspraken over 

maken. Heb je een dagje geen zin om te fietsen, geen probleem. In dat geval kan jij (en je fiets 

natuurlijk) gewoon met onze autocar mee naar het volgende hotel. 

 

 
 



 
 
 
 
Je begeleider, Altijd paraat! 
Tijdens de reis kan je met al je vragen terecht bij de fietsbegeleider. Hij staat altijd voor je klaar bij 

problemen en helpt je graag verder met handige tips om alles uit je fietsvakantie te halen. Ook in 

geval van ziekte of een noodgeval kan je altijd op je reisleider terugvallen. Je kan hem makkelijk 

bereiken via een permanentienummer dat 24/24 bereikbaar is. 

 
Leuke extraatjes in het programma 

Je begeleider is ook altijd beschikbaar om leuke extraatjes te organiseren.  

 

✓ Een begeleid bezoek aan de Abdij van Melk (inkom = 12 euro) 

✓ Een bezoek aan Mauthausen, het grootse concentratiekamp van Oostenrijk (gratis) 

✓ Een begeleide stadswandeling met alle hoogtepunten in Wenen (= gratis) 

✓ Een bezoek aan Slot Schönbrunn (Kasteel van Sissi)  in Wenen (inkom = 20 euro) 

✓ … 

Je begeleider organiseert dit allemaal volledig vrijblijvend voor de reizigers die hier interesse in 

hebben. Deelname is maw zeker niet verplicht. 

 
Hotels 
We verblijven in erg comfortabele 3- en 4-sterrenhotels die vooral gekozen zijn in functie van hun 

gunstige ligging t.o.v. onze fietsroute. In elk hotel kan je genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet 

en 's avonds een 3-gangenmenu. 

 

Vervoer van jouw fiets in onze fietstrailers 
Fiets je het liefst op je eigen, vertrouwde fiets, dan kan je hem zonder problemen meenemen 

op fietsvakantie. Thema Travel investeert in gloednieuwe fietstrailers van het merk 'Bikeliner'. Deze 

zijn ook geschikt om grotere, zwaardere elektrische fietsen veilig mee te vervoeren. De fietsen 

staat rechtop en je hoeft het stuur niet schuin te zetten. Fietscomputers mogen op het stuur 

blijven staan. Enkel spiegels, mandjes en andere uitstekende attributen moeten verwijderd 

worden. 

 

Huurfietsen 
Als je liever ter plaatse een degelijke fiets huurt, dan kan dat ook. De huurfietsen zijn zeer degelijk 

en worden goed onderhouden. Je krijgt bij elke huurfiets ook een fietsslot en dubbele fietstassen 

mee om je spulletjes in op te bergen. Voor de liefhebbers zijn er ook degelijke elektrische fietsen 

van het Duitse merk 'Kalkoff' beschikbaar. 

 

 
 
 
 



Luxueuze autocars 
Je wordt opgehaald aan gekozen opstapplaats bij de autocar. 

Opstapplaatsen zijn Brugge, Gent, Mechelen en Houthalen-Diest.  

Het precieze tijdstip zal later worden meegedeeld. 

Je vakantie begint van zodra je in de autocar stapt. Daarom doet Thema Travel er alles aan om je 

tijd in de autocar zo comfortabel mogelijk te maken. Voor je fietsvakantie zetten we autocars in van 

het type Royal Class (*****). Zo kan je volop genieten van erg veel beenruimte en rugleuningen die 

helemaal horizontaal kunnen. Regelmatige stops zorgen ervoor dat je tijdig de benen kan strekken 

of een hapje kan eten. 

Tijdens de reis kan je dus rekenen op goed uitgeruste autocars voorzien van:  

 

✓ Dubbele beglazing 

✓ Airco 

✓ Toilet 

✓ Verschillende tv-schermen 

✓ Warme dranken en frisdrank (tegen betaling) 

Comfort is belangrijk, maar veiligheid natuurlijk ook. Daarom werken we enkel samen met 

kwalitatieve autocarbedrijven met een onberispelijke reputatie. De ervaren en behulpzame 

chauffeurs houden ten alle tijde rekening met de wettelijke rij- en rusttijden. Zo kan je als passagier 

met een gerust gevoel op reis vertrekken. 

 

Reisdocumenten 
Voor deze reis moet je in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart. Die kan je best tijdig 

aanvragen op het gemeente- of stadhuis. Reizigers met de niet-Belgische nationaliteit wenden 

zich best tot hun consulaat of ambassade voor de meest recente informatie omtrent de juiste 

reisdocumenten. 

 

Inschrijvingen 
De deelnemers kunnen zich melden bij Doof & Reizen. In dat geval worden alle gegevens 

verzameld bij Doof & Reizen. In dit geval betalen de deelnemers rechtstreeks aan Reisbureau 

Thema Travel, zonder tussenkomst van Doof & Reizen:  30% voorschot en 70% laatste 2 weken   

vóór het vertrek reisdatum.  

 

 
 
 
 
 
 
 



PRIJSVOORSTEL 

 

We stellen voor om met de onderstaande prijstabel te werken: 

 

Minder dan 24 personen: de reis kan niet doorgaan 

Vanaf 24 personen:  999 euro per persoon 

Vanaf 28 personen:  949 euro per persoon 

Vanaf 32 personen:  899 euro per persoon (tot maximum 42 deelnemers) 

 

(*prijzen op basis van een verblijf in een 2-persoonskamer) 

 
 
Inbegrepen 
 

✓ Heenreis per luxe-autocar (*****) naar Passau en terugreis vanuit Wenen 

✓ De autocar blijft de hele periode ter plaatse 

Bagageservice (van hotel naar hotel) 

✓ 7 overnachtingen in kwalitatieve 3 of 4 sterrenhotels 

✓ Verblijf in halfpension (stevig fietsontbijt / 3-gangen avondmaal) 

✓ Ervaren Thema Travel fietsbegeleider 

✓ Leuke extraatjes die je begeleider ter plaatse organiseert 

✓ Een gebarentaaltolk (Nancy Martens) reist mee 

✓ Dagelijkse fietsbriefing over de route van de volgende dag 

✓ Volledig bewegwijzerde fietsroute met Thema Travel fietsstickers 

✓ Uitgebreid informatiepakket met fietskaarten en toeristische info 

✓ Gebruik van degelijke, waterdichte (dubbele) fietstassen 

Optioneel 
 

✓ Middagmaal / Drankjes tijdens avondmaal 

✓ Vervoer van de eigen fiets in onze fietstrailer (65 euro) 

✓ Huur van een gewone fiets (72 euro voor de hele week) 

✓ Huur van een elektrische fiets (160 euro voor de hele week) 

✓ Reisverzekering 

 
 
Timing 

 

We kunnen deze afreisdatum volledig voorbehouden voor Doof & Reizen tot 30/11/2021. 

Als er op dat moment niet voldoende deelnemers zijn, kan de reis kosteloos geannuleerd 

worden. Als er op dat moment minstens 24 bevestigde personen zijn, kan de reis 

doorgaan en kunnen er nog steeds mensen boeken. 


