
Van Passau 
naar Wenen
De fietsroute langs de Donau, van Passau naar Wenen, is één 
van de mooiste van Europa. Tijdens deze fietsvakantie heb je de 
keuze uit 6 fietsetappes die je fietsbegeleider ter plaatse voor je 
bewegwijzert.

DEELNAMEPRIJS

899 euro per persoon 

INTENSITEIT

FIETSEN LANGS ‘DER 
SCHÖNEN BLAUEN DONAU’



Regio

De Donau
De Donau is na de Wolga de langste rivier van 
Europa. Ze ontspringt in het Zwarte Woud in Duitsland, 
na de samenvloeiing van de Brigach en de Breg in 
Donaueschingen. Daarna stroomt ze oostwaarts door 
Centraal- en Oost-Europa en mondt na 2829 km uit 
in de Zwarte Zee. De gigantische rivierdelta van de 
Donau waaiert uit in het grensgebied van Roemenië 
en Oekraïne. Wereldsteden als Wenen, Bratislava, 
Boedapest en Belgrado liggen aan de oevers van de 
Donau.

Al van in de oudheid is de Donau een levensader die 
voorziet in het levensonderhoud van de volkeren op 
haar oevers. De eerste prehistorische mensen op het 
Europese continent situeren zich rond de Donau. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat er al eeuwenlang naar 
de Donau wordt verwezen als, de ‘Moederrivier’.

Passau
Passau is een gezellige, barokke stad in de Duitse 
deelstaat Beieren en telt ruim 50.000 inwoners. In 
de oude binnenstad komen drie rivieren samen: de 
Donau, de Inn en de Ilz, waardoor de stad ook wel 
de Dreiflüssestadt (driestromenstad) wordt genoemd. 
Hoewel de Inn in Passau breder is dan de Donau, 
wordt het vervolg van deze drie rivieren toch de Donau 
genoemd, omdat de Donau de langste van de drie is.
 
Melk
De imposante Abdij van Melk kan je al van ver 
bewonderen als je langs de Donau fietst, want ze is 
boven op een rots gebouwd. Pas wanneer je aankomt 
in het kleine en gezellige centrum van het toeristische 
stadje Melk, wordt het duidelijk hoe immens groot 
deze abdij wel is. Ze werd opgericht in het jaar 1089 
en herbergt nog steeds een actieve Benedictijnse 
gemeenschap. Ontdek tijdens een bezoek o.a. 
de wondermooie bibliotheek, de abdijkerk en leer 
alles over de bewogen geschiedenis die de abdij 
gekend heeft. De abdij van Melk staat op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst en trekt jaarlijks vele duizenden 
bezoekers.

Wijnregio Wachau
De wijnbouw is een eeuwenoude traditie in Oostenrijk 
die teruggaat tot de Romeinse tijd. Het wijngebied van 
Wachau bestaat uit zo’n 1400 ha aan wijngaarden, 
zowel vlak als op hellingen. Het gebied bevindt zich 
zo’n 80 kilometer van Wenen en de Donau stroomt 
er dwars door. Enkele bekende plaatsen die hier aan 
de Donau liggen, zijn Melk en Krems an der Donau. 
Geniet van bijzondere landschappen terwijl je fietst 
door dit prachtige gebied. Stop zeker eens voor een 
degustatie bij een ambachtelijke wijnboer of geniet 
van het vele verse fruit dat in deze streek wordt geteeld. 
Naast druiven (en dus ook wijn) zijn vooral de abrikozen 
een plaatselijke specialiteit.

Mauthausen
Het concentratiekamp van Mauthausen was het 
grootste op Oostenrijkse bodem. In 1938, slechts vijf 
maanden na de aansluiting van Oostenrijk bij Nazi-
Duitsland, arriveerden hier al de eerste gevangenen. 
Het kamp werd opgericht als een gevangenis voor de 
politieke tegenstanders van Hitler, maar groeide al snel 
uit tot een echt vernietingskamp. Meer dan 100.000 
mensen uit heel Europa (ook uit België) werden hier om 
het leven gebracht in verschrikkelijke omstandigheden. 
Het kamp werd op 5 mei 1945 bevrijd door Amerikaanse 
troepen en is tegenwoordig een gedenkplaats, 
opdat de mensonwaardige taferelen die hier ooit 
plaatsvonden, nooit vergeten zouden worden. 

Wenen
Wenen is de hoofdstad van Oostenrijk en ligt in het 
noordoosten van het land aan de Donau. In Wenen 
wonen meer dan 1,8 miljoen inwoners, waardoor het 
veruit de grootste stad en het cultureel en politiek centrum 
van Oostenrijk is. We kennen Wenen vooral omwille van 
de muziek van Mozart en Strauss, koffie met overheerlijk 
gebak, de Spaanse Rijschool, de Habsburgse keizers en 
natuurlijk ook het romantische verhaal van Sissi en haar 
keizer Frans Joseph. Het is een elegante wereldstad met 
een fijne, gemoedelijke sfeer.
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Leuke weetjes

Facts &
Figures

In het stadje Linz vind je 
de grootste kathedraal van 
Oostenrijk. Ook het over-
heerlijke ijs is een echte 
aanrader.

In Enns, de oudste stad van 
Oostenrijk, kan je de stads-
omwallingen bewonderen 
en lunchen in een traditio-
nele herberg.

De Schlögener Schlinge is 
de beroemdste rivierbocht 
in de Donau.

Het paleis ‘Slot Schönn-
brünn’ in Wenen werd 
wereldberoemd dankzij de 
Sissi films.

LINZ

Steden: 
Passau
Schlögen
Linz
Perg
Maria Taferl/Pöchlarn
Krems
Wenen

Talen: 
Duits



Programma
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DAG 2

DAG 1 DAG 3

FIETSEN NAAR SCHLÖGEN (CA. 48 KM, VLAK)

In de voormiddag heb je alle tijd in Passau. Je kan 
een wandeling maken in het historische centrum, 
een terrasje doen, een boottochtje op de Donau 
maken of luisteren naar het grootste kerkorgel ter 
wereld in de Stephansdom. Kort na de middag 
vertrek je naar de beroemdste rivierbocht in de 
Donau, de Schlögener Schlinge. Onderweg 
kom je langs kleine dorpjes zoals Obernzell en 
Engelhartszell. Daar kan je een bezoek brengen 
aan het enige trappistenklooster van Oostenrijk.

AFREIS NAAR PASSAU  

We vertrekken in de nacht van vrijdag op zaterdag 
per luxe autocar naar Passau. Onderweg stopt 
de autocar regelmatig  zodat je het toilet kan 
gebruiken en even de benen kan strekken. De 
aankomst in Passau is voorzien in de vooravond. 
Na de check-in en het avondmaal kan je 
genieten van een vrije avond in Passau, waar het 
gezellig kuieren is door de kleine straatjes van de 
oude binnenstad. Op deze eerste dag volgt ook 
alvast de briefing door je fietsbegeleider over de 
route van de volgende dag.

De ene dag staat er een rustige tocht op het programma, 
de andere dag fietsen we iets verder. Gemiddeld doen we 
ongeveer 55 km per dag. Het traject is licht stijgend, goed 
bewegwijzerd en vaak verkeersvrij.

Natuurlijk ben je helemaal vrij om je dagen zelf in te vullen, 
maar je Thema Travel fietsbegeleider vertelt je graag elke 
avond welke leuke plekjes zij/hij voor de volgende dag voor 
jou in petto heeft. Er zijn 6 fietsetappes voorzien.

Fietsprogramma, dag per dag:

FIETSEN NAAR LINZ (CA. 59 KM, VLAK) 

Je fietst door het groen over de Donauradweg 
van de beroemde Schlögener Schlinge tot in 
Linz, een mooie stad aan de Donau. Aan de 
Schlögener Schlinge kan je ook even wandelen 
naar een wondermooi uitzichtspunt van waaruit 
je een prachtig zicht hebt op de hele omgeving. 
Dit plekje is zeker de moeite waard om even te 
stoppen voor een leuke foto. Je zal het beeld 
zeker en vast herkennen uit tal van toeristische 
brochures uit de regio, want het is één van de 
beroemdste plaatsen aan de Donau.

PASSAU

LINZ
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DAG 4

DAG 5

FIETSTOCHT NAAR PERG 
(CA. 42 KM, LICHT GLOOIEND)

Vandaag gaat de tocht richting Enns, de oudste 
stad van Oostenrijk. Daarnaast kan je vandaag 
ook Mauthausen bezoeken, het grootste 
concentratiekamp van Oostenrijk. Hier werden 
in de 2de Wereldoorlog meer dan 100.000 
krijgsgevangenen en Joden om het leven 
gebracht. Het kamp werd perfect bewaard zodat 
je er de barakken en gaskamers ook vandaag 
nog kan bezoeken. 

FIETSTOCHT NAAR MARIA TAFERL / PÖCHLARN 
(CA. 55 KM, LICHT GLOOIEND)

Vandaag fiets je naar het schilderachtige stadje 
Grein. Boven het stadje torent een burcht uit die 
toebehoorde aan een belangrijke Duitse adelijke 
familie, de von Saksen-Coburgs. Een naam die 
ongetwijfeld een belletje doet rinkelen. Daarna 
gaat het verder langs het riviereilandje ‘Wörth’ 
dat in het hart van de ‘Vallei van de Nibelungen’ 
ligt. Dit sprookjesachtig ‘Dal der Nevelingen’ 
is het decor van wereldberoemde legendes 
zoals ‘Siegfried de Drakendoder’ en ‘De Ring der 
Nevelingen’. Deze laatste legende inspireerde 
Tolkien tot het schrijven van de verfilmde klassieker 
‘Lord of the Rings’.

Natuurlijk kan je zelf beslissen of je het kamp 
bezoekt of niet. Hou er rekening mee dat het 
sowieso een diepe indruk zal maken. Daarna 
fiets je verder naar Perg, een gezellig stadje met 
kleine charmehotelletjes. 

PERGMAUTHAUSEN

Langs Kaiserau en Eferding (met Slot Starhemberg) 
gaat de tocht verder naar Wilhering met zijn 
‘Kerkje van de 1000 Engelen’ om dan vervolgens 
door te fietsen naar de prachtige, barokke stad 
Linz. Linz is de 3de grootste stad van Oostenrijk. 
Je vindt er niet alleen gezellige winkelstraten en 
de grootste kathedraal van Oostenrijk, maar in 
de oude binnenstad zijn ook tal van pleintjes en 
terrasjes. 
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DAG 6

DAG 7

DAG 8

Ook jij zal zeker genieten van de sprookjesachtige 
natuur in deze omgeving. Glooiende valleien, 
kabbelende beekjes, uitgestrekte wouden met 
de mooie blauwe Donau die hier breed en statig 
doorstroomt. Daarna gaat het verder naar het 
belangrijkste Oostenrijkse bedevaartsoort “Maria 
Taferl” waar Maria door de eeuwen heen tal van 
wonderen verrichtte.

FIETSTOCHT NAAR KREMS 
(CA. 55 KM, LICHT GLOOIEND)

De Donauradweg brengt je naar het toeristische 
dorpje ‘Melk’ met zijn wereldberoemde abdij 
die al eeuwenlang tot de grootste en rijkste ter 
wereld behoort. Ondermeer Maria Theresia, één 
van de machtigste vorstinnen ter wereld, kwam 
er op bezoek, maar de abdij is vooral bekend 
omwille van de middeleeuwse abdijbibliotheek. 
Hier tref je letterlijk honderdduizend boeken aan, 
prachtig versierd en sommigen bijna 1000 jaar 
oud.

Het meesterwerk van schrijver Umberto Ecco, 
‘In de naam van de Roos’, is mee geïnspreerd 
op deze abdij. Dit werk werd verfilmd met 
Sean Connery in de hoofdrol. Na Melk gaat 
de tocht verder aan de rechteroever, langs de 
wijngaarden tot in Krems, alweer een bijzonder 
charmant stadje aan de oevers van de Donau. 

FIETSTOCHT NAAR WENEN (CA. 65 KM, VLAK) / 
VRIJE DAG IN WENEN

Heb je zin om nog meer van de regio al fietsend 
te ontdekken? Dan kan je na het ontbijt fietsen 
van Krems naar Wenen. 

Je kan er ook voor kiezen om met de autocar 
mee te rijden naar Wenen voor een vrije dag.  
Als je er liever in groep op uittrekt, dan kan 
dit zeker. Er wordt namelijk een vrijblijvend 
groepsprogramma aangeboden in de stad. 
Zo kan je het stadscentrum verkennen onder 
begeleiding van een Nederlandstalige gids en 
een bezoek brengen aan het Slot Schönbrünn.
Dit wereldberoemde paleis verwierf ruime 
bekendheid door de Sissi films. Hier leefde immers 
de bekende Oostenrijkse keizerin Elisabeth (Sissi) 
en haar droomprins Frans Joseph. Het echte 
leven van Sissi was echter alles behalve een 
sprookje. Hierover kom je alles te weten tijdens 
jouw bezoek.

‘s Avonds worden de eigen fietsen ingeladen en 
de huurfietsen ingeleverd. Laatste overnachting 
in Wenen. 

TERUGREIS NAAR BELGIË

Na het ontbijt en de check-out nemen we 
afscheid van de Donau en beginnen we aan 
onze terugrit naar België. We maken het ons 
comfortabel in de bus met geregeld een stop. 
Verwachtte aankomst in België in de late avond.

MELK



Verblijf

We verblijven telkens in comfortabele 3- of 4-sterrenhotels die gekozen zijn in functie van hun ligging. 
In elk hotel kan je genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een driegangenmenu 
of buffet.

• Hotel Dormero - Passau

• Hotel & Seminarkultur an der Donau - Wesenufer

• Hotel Park Inn by Radisson / Hotel Donauwelle - Linz 

• Gasthof Manner - Perg 

• Hotel Rose - Maria Taferl  / Hotel Wachauerhof - Melk

• Hotel Arte - Krems   / Cityhotel of Hotel Drei Königshof - Stockerau

• Hotel Kaiserwasser / NH Danube City / Star Inn Hauptbahnhof / Star Inn Main Station / Star Inn Schönbrunn - Wenen

* Hotels onder voorbehoud van wijzigingen

Informatie voor de thuisblijvers 

Als de thuisblijvers dringend iemand van de Thema Travel begeleiding ter plaatse willen bereiken, 
dan kan dat op het noodnummer vermeld in de laatste praktische richtlijnen. Ook kan je tijdens de 
kantooruren terecht bij Thema Travel op 078 15 27 07.
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Praktische 
info

  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.

  TIJDSVERSCHIL
Er is geen tijdsverschil tussen Oostenrijk en België.

  VALUTA  
In Oostenrijk kan je gewoon met de euro betalen. 
Op veel plaatsen zijn ook betalingen met debit- 
en/of creditkaarten mogelijk. Op verschillende 
plaatsen vind je ook geldautomaten terug. Voor 
meer info over betalingen met je bankkaart in 
het buitenland contacteer je best je bank.

 

  VEILIGHEID
Oostenrijk is een relatief veilig land. Zoals overal 
moet je aandachtig zijn voor zakkenrollers.

  TELEFONIE & INTERNET
Je kan in Oostenrijk gebruik maken van je 
abonnement zoals in België. Voor meer info kan 
je best je mobiele provider contacteren.

  NETSPANNING
Je hebt geen reisstekker nodig.

  GEZONDHEID
Er zijn geen inentingen nodig voor deze 
bestemming. Voor de meest recente 
gezondheidsrisico’s verwijzen we je graag door 
naar de webpagina van het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde.

  KLIMAAT
Oostenrijk heeft een aangenaam klimaat met 
warme zomers en koude winters. In de periode dat 
wij gaan, is het aangenaam warm maar is er ook 
kans op af en toe een bui.

  PAKLIJST
Nog enkele handige tips voor het inpakken:

•  Zonnebril + zonwerende middelen 
 en/of petje of hoedje
• Sportieve kledij voor fietsuitjes
• Rugzak of kleine tas voor uitstappen
• Sjaal, bedekkende kleding (frisse avonden)
• Reizigersapotheek met de meest voor de  
 hand liggende middelen 
• ...
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Inbegrepen

• Heenreis per luxe-autocar naar Passau 
 en terugreis vanuit Wenen
• 8 dagen/7 nachten in degelijke 
 3 of 4 sterrenhotels
• 1 overnachting in autocar tijdens 
 de heenreis
• Verblijf in half pension (stevig fietsontbijt / 
 avondmaal)
• Uitgebreid infopakket met fietskaarten en 
 wegbeschrijvingen 
• Fietstassen
• Elke avond fietsbriefing in het hotel
• Fietsen op eigen tempo
• Bagagedienst

Optioneel

• Fietsverhuur ter plaatse: 
 gewone fiets (72 euro) of e-bike (160 euro)
• Vervoer van eigen fiets in professionele  
 fietstrailer (65 euro)
• Single toeslag: 149 euro.
• Annulatie-, reis- en bijstandsverzekering

Niet inbegrepen

• Middagmaal
• Dranken tijdens avondmaal
• Bijkomende activiteiten of bezoeken

Surf naar www.thematravel.be voor meer info.
 

Betalingsinformatie

Betalen met de Mastercard of Visa kan enkel als je zelf online boekt (online betalen) of indien je 
op kantoor langskomt. Sommige banken laten het ook toe dat je een overschrijving maakt met de 
Maestro kaart die gelinkt is aan je Mastercard of Visa. Dit kan je zelf best even navragen bij je eigen 
bank.

Prijzen
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€ 899 per persoon*

• Prijs op basis van standaard double



Unieke 
formule
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Bij Thema Travel hechten we veel belang aan 
persoonlijke service en reisformules die tot in 
de puntjes zijn georganiseerd. Al onze reis- 
formules zijn op maat uitgewerkt door onze 
eigen bestemmingsspecialisten, bij wie je altijd
terecht kan voor meer informatie.

Samen met ons enthousiast team van reis-
begeleiders bezorgen we jaarlijks duizenden 
mensen een onvergetelijke vakantie.

Vaak ontmoet je op reis met Thema Travel ge- 
lijkgestemde mensen met dezelfde interesse 
waardoor fijne vriendschappen ontstaan.

Het Thema Travel kantoor, altijd welkom!
Alle informatie over je reis is beschikbaar via de
Thema Travel website, maar je bent natuurlijk 
ook altijd welkom in het Thema Travel kantoor.
De koffie staat klaar!

Het Infomoment, goed geïnformeerd op reis
Thema Travel organiseert voor je reis een gezellig
infomoment waar je alles te weten komt over je 
bestemming en het programma van de reis. Ook
alle praktische vragen komen aan bod én je kan 
er alvast kennismaken met de medereizigers en 
reisbegeleider.

Unieke reisformule
Fietsen kan op eigen tempo. In het uitgebreide 
informatiepakket dat je ontvangt, vind je een 
fietskaart,  een gedetailleerde routebeschrijving 
en toeristische informatie over de regio. Ook 
de fietsbegeleider ter plaatse helpt je graag 
een handje met het uitwerken van jouw route. 
Elke avond krijg je een fietsbriefing en de 
fietsroute wordt door de begeleider ter plaatse 
bewegwijzerd aan de hand van stickers.

De eigen fiets of een huurfiets ?
Niets is fijner als fietsen op je eigen, vertrouwde 
fiets. Daarom is het voor ons een prioriteit om 
ervoor te zorgen dat je fiets met de juiste zorg 
wordt behandeld. Thema Travel investeerde 
daarom in gloednieuwe fietstrailers van het merk 
‘Bikeliner’. Dit inventieve systeem (Duitse makelij) 
is het nieuwste en beste op de markt. Het is ook 
geschikt om grotere, elektrische fietsen veilig mee 
te vervoeren. De fietsen staan rechtop, de sturen 
hoeven niet schuin te worden gezet aangezien 
ze elkaar niet raken. Fietscomputers mogen 
rustig op het stuur blijven staan en hoeven niet te 
worden losgeschroefd.

Eigen fietsen worden ingeladen bij het ver-
trekmoment en ook weer uitgeladen bij het 
aankomstmoment. 

Meer info over deze reis: reinhilde@thematravel.be



Thema Travel 
wenst je alvast een 
onvergetelijke reis !
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Thema Travel
Halensebaan 154 
3290 Diest
Belgium

T +32 (0)78 15 27 07
E info@thematravel.be

www.thematravel.be


