
 

Provinciale Reis Commissie 

 

Wandelen of fietsen langs de Donau 

Van Passau naar Wenen van 7 t/m 14 juli 2018 

 

 

 

Wandelen of fietsen langs één van de mooiste rivieren van Europa: de Donau. We 

doorkruisen een mooi landschap, liefelijke dorpjes en mooie stadjes. We besluiten deze 

reis met een rondtour door Wenen. 

Gaat u ook mee? U kunt wandelen of fietsen door deze prachtige omgeving. 

Prijs 

Bij minimaal 15 deelnemers 1159 euro p.p. op basis van een twee persoonskamer, 

inclusief half pension, een lunchpakket, een rondtour door Wenen onder begeleiding van 

een gids en de entree voor het klooster in Melk.  

Wandelaars krijgen 20  euro korting op de  genoemde prijs. 

De toeslag voor een één persoonskamer bedraagt 110 euro p.p. 

Niet-leden betalen 51,50 euro extra. 

Vragen over deze reis 

Neem contact op met Ria Hettinga via e-mail ukhettinga@kpnmail.nl of telefonisch via 

050 3021621. 

 

Deze reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen en wordt 

uitgevoerd door Dalstra reizen uit Surhuisterveen 

 

mailto:ukhettinga@kpnmail.nl


 

8 daagse fiets of wandelvakantie langs de Donau van 7 t/m 14 juli 2018 

Fijn dat u belangstelling heeft voor de 8-daagse fiets- of wandelvakantie langs de Donau 

van 7 t/m 14 juli 2018. De reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie 

Groningen van Vrouwen van Nu en wordt uitgevoerd door Dalstra reizen. 

De reis gaat door bij minimaal 15 deelnemers. De kosten voor deze reis bedragen op 

basis van een tweepersoonskamer, inclusief halfpension met een lunchpakket en een 

rondtour door Wenen: 

Aantal deelnemers Fietsers Wandelaars 

15 - 20 deelnemers 1159 euro p.p. 1139 euro p.p. 

21 - 24 deelnemers 988 euro p.p. 968 euro p.p. 

25 - 31 deelnemers 939 euro p.p. 919 euro p.p. 

32 - 36 deelnemers 857 euro p.p. 837 euro p.p. 

 

Calamiteitenfonds 2,50 euro  

De toeslag voor een één persoonskamer bedraagt 110 euro. 

Niet leden betalen 51,50 euro extra. 

Voor de fietsers geldt: 

U kunt uw eigen fiets meenemen of een fiets huren. 

- Huur gewone fiets 48 euro 

- Huur e-bike 136 euro 

Een zorgverzekering, een reisverzekering en een AVP (WA verzekering) zijn verplicht. U 

dient dit zelf te regelen. Een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar raden we ten 

sterkste aan. 

Wilt u mee? 

Stuur of mail dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2018, een 

volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar Eef Wiegman.  

E-mailadres: eefwiegman@live.nl 

Postadres: Breitnerstraat 4, 9718 ML  Groningen 

Na 1 mei 2018 worden de inschrijvingen doorgegeven aan Dalstra en ontvangt u van hen 

de factuur voor de aanbetaling en de restbetaling. Op 1 mei is bekend hoeveel dames er 

mee gaan en staat de prijs vast.  

Ruim van te voren ontvangt u van ons informatie en de stukken die betrekking hebben 

op deze reis. Als u 2 weken voor vertrek geen bericht van ons heeft ontvangen neemt u 

dan contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, namens de Provinciale Reis Commissie Groningen 

Ria Hettinga, Eef Wiegman en Ria Smaal     

Bijlagen: 

 Een kort programma per dag 

 Inschrijfformulier en reisvoorwaarden NBvP Vrouwen van Nu. 
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Programma per dag: 

Dag 1: 

Vanaf de vaste opstapplaatsen rijden we via Keulen en Frankfurt naar de omgeving van 

Passau voor de overnachting. 

Dag 2:   

 

We rijden naar Passau waar de Donau, Ilz en Inn samenkomen. Na vrije 

tijd fietsen we vanuit Passau langs Obernzell naar Engelhartzell in 

Oostenrijk.  Een fietstocht van ca. 26,5 km. Hier wacht de bus om ons 

naar Revita hotel Kocher in St. Agatha te brengen. Hier verblijven we de 

komende 2 nachten. 

’s Morgens bekijken we de 3-rivierenstad Passau. Vervolgens gaan we 

met de bus naar Obernzell waar onze wandeling begint. Van hier lopen 

we langs de oever van de Donau naar het eindpunt van deze dag, 

Engelhartzell. Een wandeling van ca. 11 km.  In Engelhartzell wacht de 

bus om ons naar het Revita hotel Kocher in St. Agatha te brengen. Hier 

verblijven we de komende 2 nachten. 

Dag 3:   

Vanuit Engelhartszell fietsen we langs de Schlögener Slinge, een bocht in 

de Donau waarbij de rivier zo’n 180 graden draait. De tocht gaat verder 

via Niederrana naar Aschach. Een fietstocht van ca. 44 km. 

 

Vanaf Schlögen lopen we bergop. Onderweg genieten we van het 

prachtige uitzicht op de plek waar de Donau een bocht maakt van 180 

graden (Schlögener Schlinge). We vervolgen onze tocht door het 

golvende landschap met boerderijen en dorpjes. De wandeltocht eindigt 

bij het hotel in St. Agatha. Een wandeltocht van ca. 13,5 km. 

Dag 4: 

Deze dag kunt u kiezen tussen de route vanaf Grein (53 km) naar Melk 

of vanaf Ybbs naar Melk (28 km). We passeren burg Werfenstein, 

waarna we Ybbs bereiken. We fietsen verder via Melk naar hotel 

Domerhof in Tulln aan de Donau.  Hier verblijven we de komende 3 

nachten. 

Vandaag starten we in Emmersdorf. Via bos- en weidepaden lopen we 

naar boven tot het dorpje Rantenberg. Dan dalen we af naar Hain. Hier 

steken we via een stuw de Donau over. Langs de rivier wandelen we 

verder naar Melk.  Een wandeltocht van ca. 9 km. In Melk wacht de bus 

om ons naar  hotel Romerhof in Tulln aan de Donau te brengen. Hier 

verblijven we de komende 3 nachten.  

 



Dag 5: 

De startplaats van vandaag is Melk. Voordat u op de fiets stapt bezoeken 

we de Benedictijner stiftkerk van Melk. Vervolgens fietsen we langs de 

ruïne Dürnstein door het wijngebied van Wachau naar Krems, het oudste 

plaatsje van Niederösterreich. In Krems wacht de bus om ons naar het 

hotel te brengen. Een fietstocht van ca. 39 km. 

 

In Melk bezoeken we de Benedictijner stiftkerk van Melk. Door het 

centrum van Melk lopen we langs weiden het heuvelachtige achterland in. 

Onderweg hebben we prachtige uitzichten. De tocht eindigt in het dorpje 

Schönbühel. Een wandeltocht van ca. 8 km. Met het openbaar vervoer 

gaan we naar Krems.  Hier wacht de bus van Dalstra om ons naar ons 

hotel te rijden. 

Dag 6: 

Over een rustige dijk fietsen we vanuit Krems richting Tulln. Op deze 

route passeren we 2 waterkrachtcentrales.  Een fietstocht van ca. 46 

km.  Liefhebbers kunnen de route uitbreiden tot 60 km door middel van 

het fietsen van de Schubert Radweg.  

 

Vanuit Krems wandelen we naar het hogere gedeelte van de stad om de 

plaats te verlaten. De tocht voert ons gedeeltelijk langs de Donau en de 

karakteristieke terrassen van wijngaarden die op de hellingen liggen. We 

eindigen in Dürnstein. Hier wacht de bus om ons terug te brengen naar 

het hotel. Een wandeltocht van ca. 12,5 km. 

’s Avonds is er een stadstour door Wenen onder leiding van een gids. 

Dag 7: 

We fietsen via Korneuburg naar Wenen. De eindbestemming van deze 

reis. Een fietstocht van ca. 39 km. In de loop van de dag vertrekt de bus 

uit Wenen en  rijden we richting Zuid-Duitsland, waar we overnachten.   

 

Vandaag wandelen we door Wenen. De wandeling van vandaag is ca. 6 

km. De wandeling leidt ons langs bekende bezienswaardigheden van de 

stad.  In de loop van de dag vertrekt de bus uit Wenen en  rijden we 

richting Zuid-Duitsland, waar we overnachten.   

 

Dag 8: 

Over de Duitse autosnelwegen rijden we via Frankfurt naar Nederland, waar we na het 

afscheidsdiner naar onze opstapplaatsen worden teruggebracht. 

 



 

…...Provinciale Reis Commissie 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE FIETSER 

Reisdoel : Fietsen van Passau naar Wenen 

Periode : 7 t/m 14 juli 2018 

N.B.:   : Deze reis wordt uitgevoerd door Dalstra Reizen 

Deelneemster: 

Voorletters  : …………………………………………Roepnaam  :  ………………..……………………… 

Naam    : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam en voornamen volgens paspoort : 

……………………………………………………………………..………………………………….. 

Straat + huisnr. : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  : ………………………................ Mobiele Tel: …………………………............... 

Geboortedatum : ………………………….............. E-mail:……………………………….................. 

Lid van afd. VvN : …………………………………….....Lidmaatsch.nr…………………….…………………. 

Dieet/bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………...... 

Bij vegetarisch : wel…………………………………………………………………………………………………..... 

: geen………………………………………………………………………………………………..... 

Wenst één persoonskamer: ……Ja of nee invullen. (toeslag 1 persoonskamer bedraagt 

110 euro) 

Wenst kamer te delen met : ………………………………………………………………………………………………. 

SOS Kontaktadres in Nederland: 

Naam   : ………………………………………………………………………………………………....……… 

Straat + nr.  : …………………………………………………………………………………………………......... 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………..…….…………… 

Tel. nummer(s) : 1 :…………………………………………………….2 ……………………….................... 

Paspoort: 

Paspoort nr.:………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Kopie paspoort meesturen s.v.p.  U krijgt deze retour. 

Verplichte verzekeringen: 

Reisverzekering  

Maatschappij:……………………………………………………. Polis nummer……………….………………………… 

Alarmnummer reisverzekering: ……………………………………………………………………………………………  

Ziektekostenverzekering 

Maatschappij: ................................................Polis nummer………….……………………………. 

Alarmnummer ziektekostenverzekering: …….……………………………….…………………………………….. 

AVP (WA verzekering) 

Maatschappij: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel sterk aan te raden. 

  

Wenst fietshuur gewone fiets …………Ja of nee invullen extra kosten € 48,- 

Wenst fietshuur E-bike ……………Ja of nee invullen extra kosten € 136,- 

Ik stap op in:  Leek – Hoogkerk - Hoogezand - Winschoten 

(s.v.p. duidelijk aangeven waar u opstapt door de plaats te omcirkelen) 

Ondergetekende geeft zich op voor bovenstaande reis op eigen risico en gaat 

akkoord met de bijgesloten reisvoorwaarden. 

 

Datum  : ………………………………………………………………………………… 

Handtekening : ………………………………………………………………………………… 

 

Vergeet niet voor u zelf een kopie van dit inschrijfformulier te maken. 

 

Terugsturen naar: 

Eef Wiegman, Breitnerstraat 4 9718 ML Groningen 

e-mail: eefwiegman@live.nl 

 

KvK Den Haag 40409535 
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INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELAAR 

 

Reisdoel : Wandelen van Passau naar Wenen 

Periode : 7 t/m 14 juli 2018 

N.B.:   : Deze reis wordt uitgevoerd door Dalstra Reizen 

Deelneemster: 

Voorletters  : …………………………………………Roepnaam  :  ………………..……………………… 

Naam    : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam en voornamen volgens paspoort : 

……………………………………………………………………..………………………………….. 

Straat + huisnr. : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  : ………………………................ Mobiele Tel: …………………………............... 

Geboortedatum : ………………………….............. E-mail:……………………………….................. 

Lid van afd. VvN : …………………………………….....Lidmaatsch.nr…………………….…………………. 

Dieet/bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………...... 

Bij vegetarisch : wel…………………………………………………………………………………………………..... 

: geen………………………………………………………………………………………………..... 

Wenst één persoonskamer: ……Ja of nee invullen. (toeslag 1 persoonskamer bedraagt 

110 euro) 

Wenst kamer te delen met : ………………………………………………………………………………………………. 

SOS Kontaktadres in Nederland: 

Naam   : ………………………………………………………………………………………………....……… 

Straat + nr.  : …………………………………………………………………………………………………......... 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………..…….…………… 

Tel. nummer(s) : 1 :…………………………………………………….2 ……………………….................... 



 

Paspoort 

Paspoort nr.:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kopie paspoort meesturen s.v.p.  U krijgt deze retour. 

Verplichte verzekeringen: 

Reisverzekering  

Maatschappij:……………………………………………………. Polis nummer……………….………………………… 

 Alarmnummer reisverzekering: ……………………………………………………………………………………………  

Ziektekostenverzekering 

 

Maatschappij: ................................................Polis nummer………….…………………………….  

Alarmnummer ziektekostenverzekering: …….……………………………….…………………………………….. 

AVP (WA verzekering) 

Maatschappij: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel sterk aan te raden. 

 Ik stap op in:  Leek – Hoogkerk - Hoogezand - Winschoten 

(s.v.p. duidelijk aangeven waar u opstapt door de plaats te omcirkelen) 

Ondergetekende geeft zich op voor bovenstaande reis op eigen risico en gaat 

akkoord met de bijgesloten reisvoorwaarden. 

 

Datum  : ………………………………………………………………………………… 

Handtekening : ………………………………………………………………………………… 

 

Vergeet niet voor u zelf een kopie van dit inschrijfformulier te maken. 

Terugsturen naar: 

Eef Wiegman, Breitnerstraat 4 9718 ML Groningen 

e-mail: eefwiegman@live.nl 

 

 

 

KvK Den Haag 40409535 



 

 

 

 


