PROGRAM: BÅTCYKLING LÄNGS DONAU PÅ EGEN HAND

BÅTCYKLING LÄNGS DONAU
7 frukostar, 6 luncher och 7 middagar inkluderad

Dag 1

Passau
Middag
Resan börjar i de tre flodernas stad Passau. En pittoresk barockstad med smala gator och en
katedral som ståtar med världens största orgel. Efter ombordstigning seglar ni mot
solnedgången.

Dag 2

Cykling Engelhartszell – Brandstatt
Frukost, lunch, middag
Visst är det härligt att äntligen komma ut på cykeln och njuta av dofterna från skog och äng.
Den första etappen går genom sömniga byar på övre Donaus fina landsbygd. Längs vägen
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lockar värdshusen med doften av nygrillad fisk. Utsikten över Donau-slingan är en av dagens
höjdpunkter.

Dag 3

Cykling Brandtstatt – Linz
Frukost, lunch, middag
Efter en skön förmiddags cykling når ni regionshuvudstaden Linz, tillika Europas
kulturhuvudstad 2009. Här finns möjlighet att upptäcka staden på det gula minitåget.
Katedralen är Österrikes största kyrka och Pöstlingbergbahn världens brantaste
friktionsjärnväg. Här finns också ARN Electronica Museum för den som är nyfiken på vad
framtiden kan bära i sin barm.

Dag 4

Cykling Mauthausen – Grein
Frukost, lunch, middag
En vacker och varierad etapp ligger framför er idag när ni utforskar Strudengaus
omgivningar på cykel: den keltiska byn Mitterkirchen, barockklostret Baumgartenberg och
de romantiska lämningarna från Burg Clam-slottet. Målet är medeltidsstaden Grein. Missa
inte barockfasaderna, det mäktiga slottet och landets äldsta teater. Ni bordar sedan båten
och glider precis som prinsessan Sisi för länge sedan in i Wien på morgontimmarna.

Dag 5

Cykling Tulln - Wien
Frukost, lunch, middag
Vid infarten till Wien står klostret Klosterneuburg i majestätiska omgivningar. Den 900 år
gamla barockkupolen syns redan på håll. Inte långt från piren i Kahlenbergerdorf radar
tavernorna upp sig och erbjuder traktens smakfulla viner. Efter en tur i vingårdarna kan du
njuta av en panoramavy över kejsarstaden Wien. Som tillval finns en guidad tur till fots
genom staden på eftermiddagen.

Dag 6

Wien
Frukost, lunch, middag
Wien kan man upptäcka på många sätt. Den som vill cyklar mellan sevärdheterna och den
som unnar benen lite vila åker istället med hop on – hop off-bussen. Magnifika Ringstrasse
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minner om fornstora dagar och än idag kantas den av inbjudande konditorier med stadens
berömda kakor och bakelser. Naschmarket är också värd ett besök, en fest för sinnena. På
kvällen möjlighet att avsluta besöket med valskonsert och operettmusik i Sisis
sommarresidens.

Dag 7

Cykling genom Wachau-dalen
Frukost, lunch, middag
Fräscha efter vilodagen väntar er nu en dag i det pittoreska Wachau-distriktet. Cyklingen
går genom vackra vinbyar omgivna av rankor och aprikosträd. Charmiga lilla Dürnstein är en
av höjdpunkterna. För att provsmaka Wachaus förstaklassiga viner rekommenderar vi ett
stopp i Weisskirchen.

Dag 8

Farväl till båtcyklingen längs Donau
Frukost
Ta in morgonsolen en sista gång på däck innan ni åter når Passau för avmönstring.
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