
Aktiv tur på to hjul langs Donau

SYKKEL OG ELVECRUISE 

Turteam:
Aud og Johan Halsne

Sykkeltur om dagen og cruise om kvelden 
og natten. Bli med oss på tur langs Europas 
nest største elv, Donau. 

17. - 24. juni 2023



Passau – Wien –– Passau
Vi starter og ender i den sjarmerende bayerske byen Passau kjent som «byen ved de tre elver». Denne uken får du blant mange 
andre opplevelser utforske Østerrikes vakre hovedstad, Wien. Fra sykkelsetet får du fantastiske naturopplevelser som Schlögener 
Donauschlinge (elvesvingen) og den legendariske Wachau-dalen med romantiske småbyer og mektige slott mellom vakre vingårder.
Alle får hver sin spesialtilpassede sykkel som de har på hele turen. Denne blir utlevert om morgenen av mannskapet og så leverer vi dem 
inn igjen om ettermiddagen så den er klar igjen til neste dag.
En av dagene er hviledag i Wien. Det tilbys utflukt fra båten denne dagen. Det er selvfølgelig også mulig å ta en liten runde på sykkelen 
her også om noen ønsker det.
Vi sykler langs elven samtidig som båten forflytter seg den samme strekningen. Det er derfor fullt mulig å bli om bord i stedet for å sykle 
om noen måtte ønske det og heller nyte turen fra soldekket på båten. Det samme gjelder om en ønsker en hviledag og slappe av om 
bord.
Frokost og middag spiser vi felles på båten. På sykkeldagene får vi med nistepakker som vi spiser i det fri. De som blir igjen på båten får 
servert en enkel lunsj.

MS Prinzessin Katharina:

Teknisk detaljer: MS Prinzessin Katahrina er en stor elvebåt med 
kapasitet til max 140 passasjerer og ca 30 i besetningen. Båten er bygd 
i 1990 og renovert i 2015. Lengde 110m, bredde 11,2m og dybde 1m. 

Lugarer: Alle 71 lugarene er på ca 11 m2 og alle er utvendige, 39 på 
hoveddekket og 32 på øvre dekk. Alle lugarer har eget bad med dusj og 
wc, hårføner, air-condition, Tv, radio, og et lite kjøleskap. 

Lugarene på øvre dekk: 2 seperate senger overfor hverandre hvor den 
ene kan foldes bort om dagen for å få større plass. Lugarene har fransk 
balkong med vinduer fra golv til tak som kan åpnes.

Lugarene på hoveddekk: 2 seperate senger i vinkel. De har et stort 
vindu som ikke kan åpnes. Noen få lugarer foran og bakerst i båten kan 
ha noe mer motorstøy enn andre. Disse lugarene tilbys til en redusert 
pris.

Om bord finnes en panorama restaurant, en salong, to barer, et 
bokhjørne, en liten butikk og et massasjerom. Soldekket er stort og 
delvis under tak med dekkstoler til alle.

Lugar på øvre dekk

Lugar på hoveddekk



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 1
Lørdag 17. juni
Norge – München – Passau – 
Engelhartszell
Flyavgang med Lufthansa fra Oslo kl 11.35 
og ankomst München kl 13.50. (mulig med 
tilslutninger fra andre byer) Busstransport 
fra flyplassen til Passau hvor vi går om bord 
i elvebåten MS Prinzessin Katharina som 
er vårt flytende hjem de neste 8 dagene. 
Båten legger fra kai kl 19.00 og vi nyter den 
første middag om bord på kveldseilingen 
til Engelhartszell. Om natten ligger vi til kai 
i Engelhartszell.

Dag 2 
Søndag 18. juni
Engelhartszell – Brandstatt - 
Donausvingen – Linz
Sykkeletappe: ca 46 km
Vi starter sykkelturen i Engelhartszell. Her 
finner vi Østerrikes eneste Trappist kloster 
som kan være verdt et besøk før vi setter 
oss på sykkelen. Dagens etappe går forbi 
små pittoreske landsbyer og flott landskap. 
Donausvingen, stedet der elva tar en 180 
graders sving er også en del av dagens 
etappe. Vi møter båten igjen i Brandstatt 
og vi kaster loss herifra om ettermiddagen. 
Tidlig kveld legger vi til kai i Linz, 
Østerrikes tredje største by som i 2009 
bel valgt til Europas kulturhovedstad. Det 
blir mulig å få se seg rundt i Linz denne 
kvelden. Utpå natta kaster vi loss igjen og 
fortsetter turen videre sør-østover.

Dag 3 
Mandag 19. juni
Linz – Mauthausen – Grein
Sykkeletappe ca 36-40 km
Når vi våkner denne morgenen, har vi 
forflyttet oss fra Linz til Mauthausen. 
I Mauthausen lå den første 
konsentrasjonsleiren i Østerrike under 2. 
verdenskrig. Leiren er nå et museum og 
den betegnes som en av de best bevarte 
leirene etter krigen. Fra 1943 kom det 
også mange norske fanger til denne leiren. 
Det blir mulighet for å besøke leiren før vi 
fortsetter sykkelturen vår. Dagens etappe 
går i den fruktbare regionen, Machland. 

Utpå ettermiddagen ankommer vi den 
sjarmerende byen Grein, også kalt «Perlen 
av Strudengau» på grunn av dens idylliske 
beliggenhet. Vi ligger til kai i Grein denne 
natten.

Dag 4 
Tirsdag 20. juni
Grein – Melk – Tulln
Sykkeletappe: 47-50 km
Dagens etappe starter fra Grein og 
går variert landskap. I starten sykler vi 
langs elva forbi Strudengau, en smal 
del av Donau som har vert beryktet 
av elvebåtskiperne. Dalen utvider seg 
fra Persenbeug og vi fortsetter i mer 
åpent landskap til Melk. Her renner 
elva Melk ut i Donau, og vi er nå i 
den vakre Wachaudalen, et berømt 
vindistrikt som står oppført på UNESCOs 
verdensarvsliste. I Melk finner vi ett 
av verdens mest kjente kloster, Stift 
Melk som troner mektig på en klippe 
på bredden av elva. Den fantastiske 
barokkarkitekturen og dets 1000-årige 
historie trekker utallige turister til Melk 
hvert år. Det blir tid til å besøke klosteret 
dersom du ønsker det før vi går om bord i 
båten igjen og får nyte den vakre Wachau 
dalen i solnedgangen fra soldekket på 
båten. Sent om kvelden forlater vi Melk og 
flyter videre til Tulln, hvor vi legger til kai 
utpå natta.

Dag 5
Onsdag 21. juni
Tulln – Wien (utkanten av byen)
Sykkeletappe: ca 36 km
Vi våkner i Tulln denne morgenen, en av 
Østerrikes eldste byer. Vi sykler videre 
mot landets hovedstad, Wien. Rett ved 
inngangen til Wien i et landskap som 
kan ta pusten fra deg ligger klosteret, 
Klosterneuburg. Vi ser kuplene fra den 
900 år gamle barokkbygningen fra lang 
avstand. Klosteret med sin taverna er 
verdt et besøk og her kan du også nyte en 
panoramautsikt over Wien.
Båten ligger til kai i Nussdorf eller 
Korneuburg i utkanten av byen.

Dag 6
Torsdag 22. juni
Wien
Hviledag eller frivillig sykkeltur
Denne dagen ligger båten til kai hele 
dagen og vi får gode muligheter til å 
besøke hovedstaden og landets største by, 
Wien. Det er ikke lagt opp til noen felles 
sykkeltur, men syklene er tilgjengelig for 
de som ønsker å ta en tur på egenhånd. Vi 
vil også legge til rette for utflukt og kanskje 
også en guidet tur i byen for de som 
ønsker et felles opplegg denne dagen. Vi 
kaster loss sent om kvelden og starter på 
veien vestover på elva igjen.

Dag 7
Fredag 23. juni
Rossatz (evt. Dürnstein) – Pöchlarn
Sykkeletappe: 40-49 km
I dag har vi turens siste sykkeletappe. 
Vi legger til kai i Rossatz eller Dürnstein 
om morgenen og vi sykler nå vestover 
gjennom den vakre Wachaudalen. Dette 
er kanskje den vakreste sykkeletappen på 
turen. Vi tråkker i vei langs små landsbyer, 
aprikostrær, vingårder, slott, klostre og 
ruiner. Et landskap som kan ta pusten fra 
alle og enhver. Om ettermiddagen går vi 
om bord i båten for siste gang i Pöchlarn 
og vi legger fra kai om ettermiddagen med 
kurs for Passau igjen. Avslutningsmiddag 
om kvelden.

Dag 8
Lørdag 24. juni
Passau – München – Norge
Vi nyter frokosten mens vi flyter den 
siste etappen inn til Passau og legger til 
kai ca kl 11. Her venter bussen på oss og 
vi kjører direkte fra båten til flyplassen 
ved München. Flyavgang med Lufthansa 
kl 15.55, med ankomst Gardermoen kl 
18.05. (Mulig med tilslutning til andre byer) 

DAGSPROGRAM 



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS 
Fra Oslo Kr 18.450

Tillegg for enkeltlugar på hoveddekk: 2550
Tillegg for enkeltlugar på øvre dekk: 4200
Tillegg for lugar på øvre dekk per person: 1700
Fratrekk for lugar foran eller bak på hoveddekk per person: 850
Tillegg for el-sykkel: 1650 
Tillegg fra andre byer på forespørsel. 

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo-München tur/retur
• Busstransfer München – Passau tur/retur
• 7 netters cruise i utvendig lugar på hoveddekk (midtre del 

av båten)
• Helpensjon (frokost, middag og lunsjpakker) fra middag 

1.dag til og med frokost 8.dag.
• Leie av sykkel 

• Informasjonshefte med sykkelkart (1 per lugar)

IKKE INKLUDERT:
• Valgfrie utflukter 
• Drikke til maten
• Tips 
• Sykkelhjelm 
• Lugar på øvre dekk
• El-sykkel

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende.

PÅMELDING
Utflukter: Skipet tilbyr noen få utflukter i tillegg til sykkelturene. 
Informasjon om disse gis på turen. Utfluktene bestilles og 
betales om bord til mannskapet. Det tas forbehold om nok 
påmeldte til at de gjennomføres.

Tips: Tips er frivillig men er en viktig del av inntektene til 
mannskapet. Rederiets anbefaling er ca 7 euro per person per 
dag til besetningen. Til lokale guider og sjåfører på utfluktene 
anbefales 1 euro per person.

Turen bestilles på: 
plussreiser.no

eller på 
telefon 

70 17 90 00


