Donau Fietsen van Boedapest
naar Belgrado
groepsreis hotelfietsreis vanaf € 939
Over de E6 naar Belgrado

INCLUSIEF:
* verblijf in 3- en 4-sterren
hotels
* halfpension (ontbijt en 3-gangen diner)
* meefietsende reisleiding
* huurfiets
* begeleidend vervoer per bus
* diverse excursies

Langs Europa?½s langste rivier ligt het fraaie en bekende
Donaufietspad, in Oostenrijk Donauradweg genoemd. Tijdens deze groepsreis
fietst u in een internationaal gezelschap vanuit het prachtige Budapest over
een
minder bekend stuk Donaufietspad naar Belgrado in Servië. Over rustige
wegen,
jaagpaden en vaak fietspaden, en grote stukken langs de Donau. Het traject is
570 km
lang. U fietst van Budapest via
Dunaújváros, Szekszárd (Hongarije) naar Backi
Breg, Ba&#269;ka Palanka, Novi Sad naar Belgrado (Servië).
Vanuit Budapest fietst u eerst naar Ráckeve met zijn prachtige slot en oude
stadscentrum en vervolgens naar Kalocsa. Kalocsa ligt op een plateau op de
linkeroever van de rivier de Donau en staat bekend als het centrum van de
paprikateelt, met zelfs een paprikamuseum. Daarnaast treft u in Kalocsa ook
een
kleurrijke folklore kunst aan met in het bijzonder de borduurwerken en de wijze
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waarop
mensen de muren van hun woning hebben beschilderd.
Verder door het Nemzeti-Nationalpark, een van de 10 nationale parken van
Hongarije met zijn indrukwekkende vogelpopulatie, naar Baja en vervolgens
Mohács. Vervolgens via Osijek naar de tweede stad van het land: Novi
Sad. Het is heerlijk toeven in deze stad met haar vele gezellige pleinen,
bijhorende
terrassen en het grote, boven de Donau uitstekende Petrovaradin kasteel.
Vanuit Novi Sad fietst u verder naar de hoofdstad Belgrado, met vanuit
kasteel Kalemegdan prachtig uitzicht over de Donau. Ook de kathedraal
van de heilige Sava en het plein van de republiek zijn interessante
bezienswaardigheden. ‘s Avonds is een bezoekje aan de wijk Skadarska zeker
de moeite waard. Met live muziek en heerlijke Balkan gerechten, bestaande uit
veel
vlees, is het hier heerlijk bijkomen na al die fietskilometers.
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Details
route: vlak, parallel aan de rivier de
Donau (E6). Per fietsdag wordt ca. 40-65 (per fiets) afgelegd. Alle trajecten
zijn inkortbaar (per bus)

hotels: 3 en 4-sterrenhotels . Alle kamers hebben bad of douche en toilet.
Ontbijt en diner zijn inbegrepen.

Voorbeeldhotellijst:

Budapest: 4&#9788;&#9788;&#9788;&#9788;Hotel Lion's GardenRáckeve:
4&#9788;&#9788;&#9788;&#9788;Duna Relax Hotel
Kalocsa: 3&#9788;&#9788;&#9788;City Hotel
Pilvax
Mohács: 3&#9788;&#9788;&#9788;Hotel Szent János, 3&#9788;&#9788;
&#9788;Hotel
Kovács
Osijek: 3&#9788;&#9788;&#9788;Hotel Osijek
Novi Sad: 3&#9788;&#9788;&#9788;Hotel
Veliki
Belgrad: 4&#9788;&#9788;&#9788;&#9788;Hotel Palace

groep: minimaal 8

inclusief:

*
overnachtingen in 3- en 4-sterren gasthofen en
hotels (2- persoonskamer met bad of douche en toilet) op basis van
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halfpension (ontbijtbuffet en 3-gangendiner)

*
bagagevervoer van hotel naar hotel

* meefietsende reisleiding

* begeleidend vervoer per bus (indien u trajecten wilt
inkorten)

* 4 x transfer (Mohács-Udvar, Osijek-Erdut,
Plankenburg-Novi Sad & Novi Sad-Zemun)

* transfer Belgrado-Budapest

* (stads)bezichtiging Mohács, Novi Sad, Belgrado,
Burgenviertel Boedapest en Osijek

*
gedetailleerde fiets/routekaart

* huurfiets 7
of 21 versnellingen incl. fietstas (e-bike mogelijk tegen een toeslag)

exclusief:
*
toeslag 1-persoonskamer € 150,data: 08.04.2020, pagina 4 / 7

*
toeslag E-bike € 70,-

* bijdrage Calamiteitenfonds

* evt toeristenbelasting (ca. € 1,50
per nacht)

* reis- en
annuleringsverzekering
* reserveringskosten
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van dag tot dag
dag 1
Aankomst in Boedapest (ca. 16.30 uur). Ontmoeting met uw reisleider en
vervolgens stadsbezichtiging Boedapest.
dag 2
Boedapest-Ráckeve (ca. 40 km/4 uur). Via Tököl naar het gezellige plaatsje
Ráckeve.
dag 3
Ráckeve-Kalocsa (ca. 60 km/6 uur). Over de E6 langs de Donau naar
Géderlak en verder naar Kalocsa.
dag 4
Kalocsa-Mohács (ca. 55 of 80 km/5 of 8 uur). Langs de Donau door het
Menzeti-Nationalpark naar Baja (55 km). Verder per bus of fiets naar Mohács
(80 km).
dag 5
Mohács-Osijek (ca. 60 km/6 uur). Transfer naar Udvar. Fietstocht door het
Kopacki Rit Nationalpark naar de mooie stad Osijek met zijn historische
centrum.
dag 6
Osijek-Novi Sad (ca. 75 km/5 uur). Transfer naar Erdut (Servië). Vervolgens
fietstocht door de Backa laagvlakte naar Plankenburg. 's middags transfer per
bus naar Novi Sad.
dag 7
Novi Sad-Belgrado (ca. 26 km/2,5 uur). Transfer naar Zemun en vervolgens
fietstocht naar Belgrado. 's middags heeft u voldoende tijd om een bezoek te
brengen aan deze prachtige stad.
dag 8
Transfer terug naar Budapest.

van/tot
18.05.19 - 25.05.19

opmerking

prijs
€ 939,00
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08.06.19 - 15.06.19

€ 939,00
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