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Wachau, een wandeling lang de Oostenrijkse Donau 

Een 7- of 8-daagse wandelvakantie 
 

Code tour: AUS02W 

 
 

 

 
 

Een buitengewone rivierwandeling langs het Oostenrijkse deel van de Donau in de groene regio 
Wachau… Stel je voor het mooie rivierlandschap van de Donau met op de oevers een reeks kastelen 
en abdijen en de constante aanwezigheid van deze rivier die een hoofdrolspeler in de Europese 
geschiedenis is geweest. Het resultaat is een regio vol charme met een groen en romantisch landschap 
en een goede balans tussen mens en natuur heeft weten te behouden. Hier in Wachau is de rivier de 
Donau mooier dan op andere plaatsen. Het klimaat is mild en de zacht glooiende heuvels zorgen 
voor een ideale ambiance voor de teelt van lekkere wijnen en vruchten. Sommige van de beste wijnen 
van Oostenrijk worden geproduceerd in dit gebied. Bovendien worden er ook heerlijke abrikozen 
verbouwd. De wandelroute is vrij gevarieerd en omvat rotsachtige paden en rustige landwegen door 
glooiende heuvels met vele wijngaarden en mooie uitzichten op de Donau. Het omliggende 
platteland is bezaaid met kleine dorpjes waar eten en wijn een belangrijke plaats innemen. De route 
passeert de plaatsen waar Richard leeuwenhart van Engeland, ooit gevangen werd gehouden! De 
Wachau-vallei zorgt voor onvergetelijke emoties en een mooi vakantie !  
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Niveau: 2,5, gemiddelde zwaarte. De route volgt goede paden, rustige landwegen en wandelpaden. 
De gemiddelde wandeltijd is circa 4- 6 uur per dag. Er zijn kortere, soms steile hellingen. Sommige 
dagen zijn er eenvoudigere wandelopties. Wandelervaring is noodzakelijk en een goede lichamelijke 
conditie. Je hebt een goede wandeluitrusting nodig, zoals wandelschoenen, sportieve kleding, 
regenkleding.  
 

Periode: aankomst op vrijdag van 14/04/2023 tot 28/04/2023 en van zaterdag tot woensdag van  
29/04 tot 23/09/2023 
 

Deelnemers: Vanaf 1 persoon 
 
Het programma in het kort (8 daagse reis): 

Dag 1 aankomst in Krems/Stein 
Dag 2 Krems – Dürnstein (12 km) 
Dag 3 Dürnstein – Rossatz – Weißenkirchen (11 km) 

Dag 4 Rustdag in Weißenkirchen 
Dag 5 Weißenkirchen – Spitz (12 km) 
Dag 6 Spitz –Melk (15,5 km) 
Dag 7 Boottocht van Melk naar Krems 
Dag 8 einde reis 
 
Programma dag per dag 
 
Dag 1 Aankomst in Krems/Stein 

Individuele aankomst in Krems of Stein. 

De reisdocumenten worden overhandigd 
 
Dag 2 Krems – Dürnstein – wijngaarden en ruïnes van het kasteel van Dürnstein 

Meteen buiten de stad zijn er de mooie wijngaarden. De route gaat heuvelop en al snel zijn er 
fantastische uitzichten om van te genieten. De route gaat door een golvend heuvellandschap en 
passeert de ruïnes van het kasteel van Dürnstein waar volgende legende, Koning Richard de 
Leeuwenhart gevangen werd gehouden Volgens de legende wist aanvankelijk niemand in zijn 
koninkrijk waar hij was en de minstreel Blondel werd gestuurd om zijn koning te zoeken in heel 
Europa. Na een lange zoektocht vindt hij hem uiteindelijk door een lied te zingen. De route daalt naar 
het historische centrum van Dürnstein. 
 
Overnachting en ontbijt in Dürnstein 
Afstand: 12 km  
Wandeltijd:  4.5 uur  
Niveauverschillen: +375 m – 375m 
 
 
Dag 3 Dürnstein – Rossatz – Weißenkirchen – Uitzicht op de Seekopfberg 

In Dürnstein neem je de veerboot tot Rossatz. Het centrum van het stadje werd twee keer volledig 
verwoest door branden, in 1626 en 1886. Dan gaat de route door de grootste abrikozenboomgaard 
van Oostenrijk. Daarna vervolgt de tocht over eeuwenoude wandelpaden tot Seekopf. Hier heb je een 

mooi uitzicht over de Alpentoppen.  
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Overnachting en ontbijt in Weißenkirchen  
Afstand: 11 km  
Wandeltijd:  5 uur  
Niveauverschillen: +535 m – 535m 
 
Dag 4 Rustdag  
Vandaag een rustdag in het wijndorp Weißenkirchen dat maar 1500 inwoners heeft. Het dorp ligt op 
een mooie positie omringd door de wijngaarden tussen de Donau en de groene bossen. Er is een 
mooie gotische kerk en ook een interessant wijnmuseum. Je zou de omgeving kunnen ontdekken, te 

voet of je kan een fietshuren. Ook een boottocht op de Donau is mogelijk en zo genieten van het 
uitzicht op de oevers met de kleine dorpen, kastelen en het mooie landschap. 
 

De 7- daagse versie heeft geen rustdag in Weißenkirchen 
 
Dag 5 Weißenkirchen – Spitz – Wijngaarden en uitzicht op de Buschandlberg 
Een mooie wandeling heuvelop brengt je naar Seiber en daarna naar Kuhberg, tot de Buschandl 
wand. Een welverdiende afdaling wordt gevolgd door een wandeling langs de dijk van de 
Miesingbachgraben. Een route door de wijngaarden eindigt in Spitz, een wijndorp dat aan de Donau 
ligt. Deze van oudsher marktplaats heeft een 12e eeuws kasteel en een laat-gotische kerk.  
 
Overnachting en ontbijt in Spitz  
Afstand: 12 km  
Wandeltijd:  5 uur  
Niveauverschillen: +535 m – 535m 
 
 
Dag 6 Spitz – Ruïnes van het fort van – bus naar Melk 
Met de veerboot wordt de Donau overgestoken en weer aan wal wandel je omhoog door 
Buchtalvallei. Net voordat je in Maria Langegg aankomt, gaat de route over het Oostenrijkse H. 
Jacobswandelpad. Dit pad gaat tot de ruïnes van het middeleeuwse Fort van Aggsbach. Het is 
mogelijk om het fort te bezoeken dat een macabre geschiedenis heeft en nu een museum is. Er zijn 
hier weer mooie uitzichten en het is zeker de moeite waard om een welverdiende pauze inlassen. 
 
Overnachting met ontbijt in Melk 

Afstand: 15,5 km  
Wandeltijd:  5, 5 uur  
Niveauverschillen: +690 m – 690m 
 
 
Dag 7 Melk – Krems – een mooie boottocht over de Danube  

Vandaag kun je de abdij van Melk met zijn mooie tuinen bezoeken. De Benedictijnse abdij van Melk 
werd in 1089 gesticht in een kasteel, dat markgraaf Leopold II aan de Benedictijnen geschonken had. 
De abdij is één van de markante punten binnen het cultuurlandschap Wachau dat op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO staat. De rots waarop de abdij gebouwd is, met uitzicht op de 
Donau, was waarschijnlijk al in de Romeinse tijd bewoond. In de tiende eeuw stond er een kasteel 

https://www.nextbike.at/en/
http://www.brandner.at/
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van een Beierse graaf. De barokke abdij met talloze binnenplaatsen, weergaloze wandschilderingen 
en prachtig beeldhouwwerk heeft inderdaad meer weg van een paleis dan van een klooster. Daarna 
een mooie boottocht terug naar Krems. Je passeert weer alle interessante plaatsen waar deze week de 
wandeling langs gegaan is: Spitz, Dürnstein en Krems. 
 
Overnachting met ontbijt in Krems 
 
Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt  
Na het ontbijt is het tijd om afscheid te nemen van de Donau en het Wachau-gebied 
 
Prijzen per persoon 2023: 

8 dagen  

In tweepersoonskamer € 860 

In eenpersoonskamer  € 1.110 

7 dagen (geen rustdag in Weißenkirchen )  

In tweepersoonskamer € 775 

In eenpersoonskamer  € 995 

Toeslag alleenreizende € 110 

Extra nacht in Krems per persoon per dag in tweepersoonskamer € 80 

Extra nacht in Krems per persoon per dag in eenpersoonskamer  € 105 

 
Inbegrepen in de reis: 

 6 of 7 nachten in 3 en 4 sterren hotels 

 6 of 7 x ontbijt 

 Bagagetransport 

 Bootreis Melk – Krems 

 1 Road book per kamer 
 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Extra: Veerboot om de Donau over te steken (ca. € 7 p.p.) 

 Bus van Aggsbach naar Melk 

 Lokale toeristenbelastingen (direct in het hotel aft e rekenen) 

 Alles wat niet vermeld wordt onder  ‘Inbegrepen in de reis’ 
 
  

 

ECOLOGICO TOURS 
Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


