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Rowerem wzdłuż Dunaju  
 

 
Termin wyjazdu 

  
 
 

 
11 – 18.09.2021 (8 dni) 

 
Cena imprezy 

  
 3.960 PLN / osoba 

   
Główne atrakcje  v najlepszy klasyk rowerowy w Austrii  

v wspaniałe zabytki na trasie: słynny klasztor benedyktynów w Melk, malownicze  
Grein czy Dürnstein, najstarsze miasto w Austrii – Enns, zabytki i atrakcje 
kulturalne Wiednia 
v malownicze Schlögener Schlinge nazwane cudem natury Górnej Austrii 
v rozległe winnice Doliny Wachau i tradycyjne winiarnie oferujące miejscowe 
specjały 
v ok. 40-60 km dziennie, łącznie ok. 290 km, przeważnie po płaskim terenie 
  

   

Poziom trudności  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opis wyjazdu  Sieć tras rowerowych Górnej Austrii obejmuje 2100 km – to prawdziwy raj dla tych, 
którzy lubią kolarskie wyzwania podczas urlopu. Na malowniczym, idealnie 
nadającym się na wyprawę naddunajskim szlaku rowerowym z Passau do Wiednia, 
na przemian cieszą oko skarby przyrody i atrakcje kulturalne. Wyjątkowe 
kompleksy przyrodnicze ukażą się w pełnej krasie rowerzystom podążającym 
trasami wzdłuż rzeki Enns oraz Innu. Naddunajski szlak  to najbardziej znany szlak 
rowerowy w całej Austrii. 
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Ramowy program imprezy 

   
1 dzień  (sobota)  Indywidualny przyjazd do Passau 

Zakwaterowanie w hotelu. Odbiór roweru jeśli został zamówiony. 
Czas wolny na spacer po mieście. 
 

2 dzień (niedziela)  Passau – okolice Schlögener Schlinge / ok. 40 km 
Śniadanie. Przed wyruszeniem w drogę polecamy zwiedzanie Passau, miasta 
położonego nad trzema rzekami, z piękną starówką. Wyjazd w kierunku Doliny 
Górnego Dunaju do Schlögener Schlinge. Trasa prowadzi ścieżką rowerową 
wzdłuż Dunaju, zawsze bezpośrednio nad rzeką. Polecamy wizytę w 
klasztorze Engelszell i degustację znanego, klasztornego likieru. Rejs statkiem 
przez Dunaj. 
 

3 dzień (poniedziałek)  okolice Schlögener Schlinge – Linz / ok. 55 km 
Śniadanie. Przejazd rowerami z Schlögener Schlinge do Linz - kwitnącej 
stolicy Górnej Austrii. W trakcie przejazdu mijamy porośnięte lasem wzgórza i 
sady owocowe regionu "Eferdinger Becken". Wieczorem polecamy zwiedzanie 
atrakcji turystycznych Linzu i degustację słynnego Linzer Torte. 
 

4 dzień (wtorek)  Linz – Grein/Bad Kreuzen / ok. 60 km 
Śniadanie. Przejazd rowerami z Linz do Grein / Bad Kreuzen. Podczas tego 
dnia na trasie będzie Enns - najstarsze miasto w Austrii, nietknięte łąki i na 
koniec malownicze, barokowe miasto Grein. 
 

5 dzień (środa)  Grein/Bad Kreuzen – Melk / ok. 50 km 
Śniadanie. Przejazd rowerami z Grein / Bad Kruzen do Melk wśród 
imponujących krajobrazów Strudengau i Nibelungengau w drodze do 
malowniczej doliny Wachau. Po udanym, rowerowym dniu polecamy lampkę 
wina z doliny Wachau. 
 

6 dzień (czwartek)  Melk – Krems, ok / 40 km 
Śniadanie. Przejazd Doliną Wachau przez tak znane miejscowości jak 
Weißenkirchen, Spitz, Dürnstein lub Krems. Polecamy zrobić sobie przerwę w 
jednej z tradycyjnych winiarni oferujących pyszne, lokalne specjały. 
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7 dzień (piątek) 
 

 Okolice Krems – Wiedeń / ok. 45 km 
Śniadanie. Przejazd rowerami z Krems do Tulln, następnie z Tulln pociągiem 
do Wiedeń. Na finiszu, w Wiedniu czeka wiele atrakcji do zwiedzania i 
spędzania wolnego czasu: wspaniałe budynki wzdłuż Ringstraße, Pałac 
Schönbrunn, Prater z olbrzymim kołem diabelskiego młyna i oczywiście 
tradycyjne wiedeńskie kawiarnie.  
 

8 dzień (sobota)  Zakończenie imprezy 
Śniadanie. Powrót do Passau lub dodatkowy nocleg w Wiedniu. 
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Cena imprezy 

  
 

Cena imprezy zawiera: 
 
v  7 noclegów w hotelach 4* w 
pokoju 2-os.  
v śniadania w formie bufetu 
v przewóz bagażu z hotelu do hotelu 
aż do Wiednia (1 sztuka na osobę, 
maks. 23 kg) 
v 1 rejs promem po Dunaju wraz z 
rowerem 
v  przejazd pociągiem Tulln-Wiedeń 
wraz z rowerem 
v powrót do Passau pociągiem lub 
autobusem 
v NOWOŚĆ: osobista trasa rowerowa 
w indywidualnej książce rowerowej, 
jako aplikacja na komputer i telefon 
komórkowy, dane GPX do Państwa 
urządzenia nawigacyjnego 
v torba na kierownicę do transportu 
dokumentów podróży - 1 na pokój 
v infolinia serwisowa również w 
weekendy 
v bezpłatne doładowanie roweru 
elektrycznego w każdym 
zarezerwowanym hotelu 
v ubezpieczenie TU Europa 
KL30.000€+NNW3.000€+bagaż 300€  
v składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 
Pomocowy 
 

 Cena imprezy nie zawiera: 
 
v podatku miejskiego – ok. 1 do 2,50 
€/os./noc - płatnego w poszczególnych 
hotelach  
v parkingu w Passau: Globus Garage 
(bezpośrednio przy centrum rowerowym): 
zamykany i zadaszony - 7 Euro/dzień, 
zamykany ale nie zadaszony - 4 Euro/dzień  
v wypożyczenie roweru: 
• turystyczny 7-biegowy, hamulec pedałowy / 
21-biegowy, hamulec zaciskany – 350 zł za 
pobyt (w tym serwis) 
• rower elektryczny – 790 zł za pobyt 
v wyłączenia odpowiedzialności za 
wypożyczony rower: 
• 70 zł / rower turystyczny 
• 160 zł / rower elektryczny 
v dodatkowego noclegu w Passau, Linz, 
Dolinie Wachau i Wiedniu – dostępne u 
organizatora. 
- dopłaty za 6 obiadokolacji (w Wiedniu tylko 
śniadanie) - 700 zł 
v świadczeń nie wymienionych w programie, 
v wydatków własnych, 
v ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
udziału w imprezie – dostępne u organizatora. 
v testu na Covid-19 jeśli będzie wymagany, 
v pakietu "Bez zmartwień" - 230 zł/os./pobyt: 
 

 Zniżki: 
 
v niewykorzystany przejazd powrotny z 
Wiednia do Passau - 130 zł/os. 
v dzieci zakwaterowane z 2 osobami 
pełnopłatnymi w pokoju: 
- do 6 lat - 100 %  
- 7-11 lat - 50% 
- 12-14 lat - 25% 
- od 15 lat - 10% 
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Warunki rezerwacji 

  
v Zaliczka– 1.000,00 zł/osoba w momencie dokonania rezerwacji, 
v Dopłata do 100% na 30 dni przed wylotem.  
 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261. 
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność. 
 

Warunki  Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.  
 

Wymogi  v dowód osobisty lub paszport 
 
 
 

Uwagi  v wycieczka rowerowa nie jest odpowiednia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
v wypożyczając rower na czas podróży, ponoszą Państwo odpowiedzialność za szkody i 
kradzieże. W przypadku rezerwacji naszego wyłączenia odpowiedzialności za wypożyczenie 
roweru, przejmujemy za Państwa odpowiedzialność, tak aby nie ponosili Państwo 
odpowiedzialności finansowej w przypadku utraty lub uszkodzenia wypożyczonego roweru 
(przy prawidłowym użytkowaniu i zabezpieczeniu). Wyjątkiem jest utrata kluczy, baterii i 
ładowarek rowerów elektrycznych, jak również szkody spowodowane umyślnie lub przez rażące 
zaniedbanie. 
v możliwy powrót z Wiednia do Passau autobusem (transfer własnego roweru jest wliczony w 
cenę) lub pociągiem (transfer własnego roweru nie jest wliczony w cenę)  
v pakiet "Bez zmartwień" obejmuje: 
- ubezpieczenie od niekorzystnych warunków atmosferycznych: w przypadku niekorzystnej 
pogody (po 2 dniach bez perspektyw na poprawę pogody podanych przez punkt informacyjny 
stacji meteorologicznej Linz - Hörsching) można bezpłatnie odwołać wycieczkę. Otrzymacie 
Państwo zwrot kosztów za usługi, które nie zostały wykorzystane (to ubezpieczenie nie 
zastępuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  
- 2-ga sztuka bagażu bezpłatnie: w przypadku, gdy nie możesz się zdecydować, jakie rzeczy 
osobiste chciałbyś zabrać ze sobą na wycieczkę rowerową (każda sztuka bagażu maks. 23 kg.) 
- 1 zmiana rezerwacji bez opłat: usługa ta oferuje zmianę terminu, osoby lub trasy rowerowej, 
gdy wycieczka jest oznaczona jako "wycieczka - pakiet bez zmartwień". Ze względów 
organizacyjnych prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach najpóźniej 14 dni przed 
przyjazdem. Po tym terminie obowiązują regularne koszty rezygnacji (niniejsze ubezpieczenie 
nie zastępuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  
- 1 transfer wahadłowy gratis podczas wycieczki - z tej oferty można skorzystać w przypadku 
awarii lub wyczerpania codziennie od 9.00 do 18.00 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową organizatora 
turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 383 139 PLN,  na okres 18.09-17.09.2021.Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów 
do kraju• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która 
nie zostanie zrealizowana. Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007. 

 


