
1 

 

 
Fietsen langs de Donau: Wenen, Bratislava en Boedapest 
Een 8 daagse reis 
 
Code tour: AUSSLHUNG01C 

 
                         
 

 
  
Het fietspad langs de Donau is één van de populairste vakantiebestemmingen voor 
fietsliefhebbers, maar het eindigt niet in Wenen, zoals velen denken. Deze reis doorkruist 
drie landen en volgt de Donau van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen naar de Hongarijse 
hoofdstad Boedapest. Slechts 282 kilometer scheiden deze twee cultuur parels en er zijn 
onderweg veel interessante plaatsen te zien! Het landschap van de beroemde blauwe 
Donau is ongelooflijk gevarieerd en is vol kleine authentieke steden en dorpen, kastelen en 
indrukwekkende kerken. Deze mooie tour begint in de muziekstad Wenen, altijd al een 
belangrijke stad geweest en dat zie je terug in de architectuur: barokke paleizen en tuinen, 
musea vol kunst en de laat 19e-eeuwse Ringstraße met indrukwekkende gebouwen, 
monumenten en parken. De eerste fietstocht brengt je in korte tijd buiten Wenen en gaat 
het nationale park van de Donau in, een schatkamer voor dieren en mensen. Van 
Hainburg met zijn mooie barokkerk, de Philippus-und-Jakobus-Kirche, wordt de 
Slowaakse hoofdstad Bratislava bereikt, die zich uitstrekt over de beide oevers van de 
Donau. Bratislava is een stad waar oude en nieuwe architectonische stijlen harmonieus 
zijn verweven tot één indrukwekkend geheel: middeleeuwse torens, barokke paleizen en 
een grandioze 20e-eeuwse architectuur. De route gaat grotendeels verder langs het 
fietspad van Komárom naar Esztergom en na Visegrad, een kleine kasteelstad, fiets je over 
rustige landweggetjes tot Boedapest, een andere indrukwekkende Midden-Europese stad, 
de stad van de thermale baden, paleizen gebouwd in een mix van stijlen, vele musea, maar 
ook met een bruisend nachtleven in de biertuinen, Boheemse bars, ouderwetse restaurants 
en moderne cafés. 
 
 



2 

 

 
Periode: 
Iedere vrijdag, zaterdag of zondag van 13 mei tot 18 september. 
 
Niveau: 2 
Een niet al te moeilijke tocht over overwegend vlak terrein met wat lichte stijging en 
daling. Voor een groot deel wordt de rivier de Donau gevolgd. De route gaat over 
fietspaden en zoveel mogelijk over rustige landwegen. Enige fietservaring is nodig. Op 
sommige dagen is er de mogelijkheid om te kiezen tussen langere en kortere ritten. 
 
Dagelijkse afstanden tussen minimaal 32 km en maximaal 69 km. 
Totale km: min. 293 km en max. 336 km  
 
Deelnemers: Vanaf twee personen (alleen reizende op verzoek) 
 
Programma in het kort 
Dag 1: Aankomst in Wenen 
Dag 2: Wenen - Bratislava (68 km).   
Dag 3: Bratislava – Mosonmagyaróvár (37 km of 45 km)   
Dag 4: Mosonmagyaróvár – Györ (45 km)  
Dag 5: Györ – Komarno (56 km of 64 km) 
Dag 6: Komarno - Sturovo/Visegrád (55 km of 69 km)  
Dag 7: Sturovo/Visegrád – Boedapest (32 km of 45 km op de fiets en + 18 km per trein 
Dag 8: Einde van de reis 
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Programma dag per dag 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Wenen 
Wenen, de hoofdstad van de muziek, waar vele opmerkelijke musici zoals Mozart, 
Beethoven en Schubert hebben gewerkt. Ook nu is de muziek nog steeds een belangrijk 
onderdeel van het Weense leven en is het te beluisteren in de vele operahuizen. Het is een 
stad van grootse pracht met een mix van middeleeuwse, barokke, liberty en moderne 
stijlen. Het heeft brede lanen, fascinerende bezienswaardigheden, parken, pleinen en een 
levendig stadsbeeld. Er zijn veel musea te bezoeken, maar ook lokale markten zoals de 
Naschmarkt en typische tavernes waar je kan genieten van de Wiener Schnitzel, 
Selchfleisch met zuurkool en heerlijk gebak als de Apfelstrudel en Sachertorte.  
 
Overnachting met ontbijt in Wenen 
 
Dag 2 Wenen – Bratislava   
De tour begint vlakbij de poort van Wenen, waar je al snel het fietspad oprijdt dat het 
Donau Nationaal Park doorkruist, een welkome afwisseling van stadsgeluiden naar de 
stilte van de natuur. De eerste stop is Hainburg, een klein stadje aan de Donau. In de buurt 
ligt het Schlosshof waar het mogelijk is om een rondleiding te maken door de fascinerende 
wereld van de barok. Weer in het zadel vervolgt de route verder langs het fietspad door 
Wolfsthal. Via een typisch rivierlandschap bereik je de Slowaakse hoofdstad Bratislava 
met zijn sprookjesachtige kasteel, openluchtmarkten, romantische terrassen en traditionele 
pubs in het oude stadscentrum, waar genoten kan worden van een goed biertje, 
stoofschotels, goulash en aardappelknoedels. 

   

Overnachting met ontbijt in Bratislava 
Afstand: (68 km) 
 

 
 
Dag 3 Bratislava - Mosonmagyaróvár 
Bij het verlaten van Bratislava fiets je over fietspaden richting de Slowaaks / Hongaarse 
grens. Vervolgens door Dunasziget, een klein stadje omgeven door uiterwaardenbos en 
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gekenmerkt door kleine typisch Hongaarse boerderijen. De route passeert het 
natuurreservaat "kleine Schüttinsel", een klein eiland in de Donau, een paradijs voor 
vogels en vissen en er zijn hier dan veel verschillende soorten zoals grijze reiger, 
nachtreiger, zwarte wouw, grauwe kiekendief, zwarte ooievaar, bruine forel, 
modderkruiper, Hongaarse hondshaai, meerval en zeelt. De steden Moson en Magyaróvár 
werden in 1939 verenigd tot één stad. Er is een kasteel uit de 11e eeuw, gebouwd door 
koning Stephen om de grenzen te verdedigen. 

  

Overnachting met ontbijt in Mosonmagyaróvár 
Afstand: 37 km of 45 km  
 
 
Dag 4 Mosonmagyaróvár - Györ  
Vandaag fiets je door pittoreske dorpjes. Halverwege passeert de route het kasteel van 
Hedervár, genaamd naar het dorp en de familie, die het in de 13e eeuw heeft gebouwd. 
Het kasteel is in de 18e eeuw verbouwd tot een slot met park. Dan weer het fietspad op 
langs de Donau tot Györ, ook wel de ‘Stad van de wateren’ genoemd. Györ won een 
Europese prijs voor de bescherming van zijn historisch erfgoed en in het bijzonder voor de 
wederopbouw van het barokke centrum. Hoogtepunten zijn de basiliek met het 
reliekschrijn van koning Ladislaus I, het paleis van de Bisschop, het stadskunstmuseum en 
het abtenhuis. 
 
Overnachting met ontbijt in Györ 
Afstand: 45 km  
 
Dag 5 Györ – Komárno  
Na het ontbijt volg je de Rába-rivier over de grens en een heerlijk ontspannen rit brengt je 
naar Medved'ov, een klein stadje met slechts 580 inwoners. Opmerkelijk is de dubbele stad 
Komárom / Komárno, gelegen aan beide zijden van de Donau en verbonden door de 
Elisabeth-brug. Het grootste deel van de historische en culturele bezienswaardigheden 
zijn goed bewaard gebleven: de provincie- en gemeentehuizen, het gerechtsgebouw, de St. 
Andrews-kerk en het Donau-museum. Ook een bezoek waard is het indrukwekkende fort 
Monostor, dat in de 19e eeuw in de buurt van Komárom is gebouwd als vestingwerk. Hier 
bevindt zich ook de Europapoort, een sculptuur gemaakt van LiTraCon 
(LightTrasmittingConcrete) ter gelegenheid van de toetreding van Hongarije tot de 
Europese Unie. 

 
Overnachting met ontbijt in Komárno 
Afstand: 56 km of 64 km  
 
 
Dag 6 Komárno – Sturovo/Visegrád  
Langs de overblijfselen van het Romeinse fort van Kelemantia, een gratis 
openluchtmuseum, gaat het verder over oeverpaden ver weg van het verkeer en door 
boerendorpjes. De volgende plaatsen om te bezoeken zijn de Slowaakse Stúrovo en het 
Hongaarse Esztergom dat er tegenover gebouwd is. De kathedraal, de moeite waard om te 
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bezoeken, kijkt uit over de stad met zijn kronkelende straatjes. Het is gebouwd in de 19e 
eeuw in de stijl van het Hongaarse classicisme en is de grootste kerk van het land. De 
schatkamer herbergt vele meesterwerken van middeleeuwse edelsmeden. Deze dag 
eindigt  in Visegrád, gelegen in de beroemde Donaubocht. Interessant zijn de 
overblijfselen van het vroeg renaissancistische zomerpaleis van koning Matthias Corvinus 
van Hongarije en de middeleeuwse citadel. 
 
Overnachting met ontbijt in Sturovo/Visegrád 
Afstand: 55 km of 69 km 
 
Dag 7 Visegrád - Boedapest 
Na het ontbijt met de veerboot (Euro 3, -) naar Szob op de linkeroever en langs de bekende 
"Donau Knie" bocht, waarschijnlijk het resultaat van een vulkaanuitbarsting 15 miljoen 
jaar geleden. Je komt in Szentendre dat bekend staat als kunststad vanweg de vele musea, 
galeries en kunstenaars die hier werken. Het Etnografisch Openluchtmuseum met zijn 
verzameling Karpatische volksarchitectuur en het voorbeelden van het leven in 
verschillende delen van Hongarije is misschien wel het bekendste museum van de stad. In 
Szentendre kan de huurfiets ingeleverd worden en met de S-Bahn (sneltrein) of per boot (€ 
11,00 + cycle ticket) ga je naar Boedapest of het is mogelijk om helemaal naar Boedapest te 
fietsen en de fiets in te leveren bij het hotel . 
Boedapestligt op een prachtige locatie en heeft een gevarieerd architectonisch en diep 
historisch erfgoed. Hier vindt men alles: cultuur, kunst, een verfijnde keuken, een rijke 
geschiedenis, vele thermale baden uit de Romeinse, Turkse en Europese tijd en het 
mooiste parlementsgebouw ter wereld! 
 
Overnachting met ontbijt in Boedapest 
Afstand: 32 km + 18 km met de trein of 45 km  
 
Dag 8 Einde van de reis en terugkeer naar Wenen met de bus of trein  
Na het ontbijt eindigt deze reis door drie verbazingwekkende landen.  
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Elke zaterdag en zondag gaat er om 10.00 uur een bus terug naar Wenen. Reistijd 
ongeveer 3-4 uur. 
Let op: Op alle andere dagen van de week keert u met de trein terug naar Wenen (bijv. 
wanneer er extra nachten geboekt zijn). In dit geval raden we aan om een huurfiets te 
boeken, omdat het erg ingewikkeld is om met de fiets in de trein te vervoeren en in 
sommige treinen zijn fietsen zelfs niet toegestaan.  
 
 
Prijzen per persoon 2022: 
Periode van 13/05 - 26/06 en 02/09 tot 18/09 
In tweepersoonskamer € 630,00  
In eenpersoonskamer € 830,00  
 
Periode van 01/07 - 28/08 
In tweepersoonskamer € 605,00  
In eenpersoonskamer € 805,00  
 
Halfpensionstoeslag € 160,00  
Trekking fietshuur € 75,00  
Ebike huur € 170,00 
Toeslag € 37,00 voor het transport van je eigen fiets van Boedapest naar Wenen (niet voor 
de huurfietsen) 
Bus transfer per persoon 56,00 € Boedapest – Wenen op zaterdag en zondag 
 
 
Kinderkortingen (Er zijn alleen driepersoonskamers beschikbaar): 
0 tot 5 jaar  100 % 
6 tot 11 jaar 50 % 
12-14 jaar 25 % 
 
Extra nachten in Wenen: **** hotel 
01/05 - 30/06  en 01/09 - 25/10  
€ 75,00 p.p.p.n. in tweepersoonskamer  
€ 110,00 p.p.p.n in eenpersoonskamer  
 
01/07-31/08  
€ 56,00 p.p.p.n. in tweepersoonskamer 
€ 80,00 p.p.p.n. in eenpersoonskamer 
 
 
Extra nights in Boedapest: **** hotel 
€ 52,00 p.p.p.n. in tweepersoonskamer  
€ 88,00 p.p.p.n. in eenpersoonskamer 
 

Wat is inbegrepen in de reis 

 7 x nachten in 3 en 4 sterren hotels/guesthouse met ontbijt 
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 Bagagetransport van Wenen naar Boedapest 

 Ingang tot het fort Monostar in Komarom 

 Transfer van Boedapest naar Wenen (Bus op vrijdag, zaterdag of zondag of anders 
met de trein) 

 Routebeschrijvingen in het Engels 

 Assisitentie 
 
Extra 

 Treinkaartje van Szentendre naar Boedapest (Euro 5,-) of per boot (Euro 11,00) 

 Lokale toeristenbelastingen (te betalen in de hotels) 

 Veerboot Szob (Euro 3,-) 
 
 
     

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 


