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Studietur til Linz ved Donau i Østrig,  
maj 2017 
 
 
Donau Radweg er en af de mest betydningsfulde, udviklede, ældste og 
benyttede cykelveje i Europa. I adskillige år har den ligget helt i top på 
det tyske cyklistforbunds (ADFC) liste over tyske cyklisters foretrukne 
udenlandske ruter.  
Næsten 700.000 cyklister benytter årligt ruten – og der omsættes for 100.000.000 €/år. 
 
Vi arrangerer studietur, hvor vi kommer ind under huden på denne spændende Radweg – og 
på de aktører, offentlige instanser og praktiske tiltag, der skal til – og har været med til – at 
skabe en førende cykeldestination. Turen går til Linz i Østrig, hvor en af hovedaktørerne bag 
opbygningen af turismen, Donau Touristik, har hovedkontor. Vi besøger Donau Touristik 
såvel som Linzs turistorganisation, den kommunale administration samt overnatnings-
virksomheder, og vi prøver naturligvis en del af ruten på egen krop. 
 
Målgruppe for studieturen: 
Turistorganisationer, turistvirksomheder, offentlige forvaltninger og myndigheder, 
turoperatører mv. 
Turen udbydes i samarbejde med Destination Fyn Klyngen og Dansk Cykelturisme 
 
Periode: 
29. – 31. maj 2017 
 
Afrejse:  
Københavns Lufthavn (Kastrup) mandag d. 29. maj kl. 10.10 
 
Hjemkomst:  
Københavns Lufthavn (Kastrup) onsdag d. 31. maj kl. 19.20 
 
Indhold: 
Fly Kastrup – Wien T/R 
Tog Wien – Linz T/R 
2 overnatninger i 3-4 stjernet hotel centralt i Linz 
2 frokoster 
1 middag 
Transfer  
Cykelleje 
Rejselederservice 
Rejsegarantifond 
 
Pris pr. person: 
7.195 kr. (ved minimum 10 deltagere) 
 
Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle prisændringer  
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Program 
 
Mandag d. 29. maj 

 Individuelt fremmøde i Københavns Lufthavn (Kastrup) 
 Flyafgang Kastrup – Wien kl. 10.10 

o Vi mødes i lufthavnen i god tid inden. Nærmere info om mødested følger 
 Flyankomst Wien kl. 11.50 

o Frokost på egen hånd i lufthavnen 
 Tog til Linz (afgang kl. 13.03, ankomst kl. 14.46) 
 Transport til hotellet, indkvartering 
 Besøg i cykelkælderen hos Donau Touristik 

o Info om cykeludlejning, cykler og praktik 
o Udlevering af cykler 

 Cykeltur i Linz/langs Donau 
 Fælles middag på hotellet 

 
Tirsdag d. 30. maj 
 

 Vi overnatter fortsat på samme hotel 
 Møde med Donau Touristik (http://www.donaureisen.at)  – en af de helt store 

operatører for ture langs Donau 
o Grundlæggeren af firmaet, Manfred Traunmüller, var den oprindelige idémand 

bag udviklingen af cykelturismen langs Donau 
 Møde med hotel i Linz  

o Flere af byens hoteller har en anden hovedmålgruppe end cykelturister – men 
når sommeren og cykelsæsonen nærmer sig, ændres fokus og cykelturisterne 
bydes velkommen i stort antal 

 Møde med Linzs turistorganisation 
o Vi snakker strategi, målgrupper, markedsføring, planlægning – og praktik  

 Frokost i dagens løb 
 Middag på egen hånd 

  

 

 

http://www.donaureisen.at/
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Onsdag d. 31. maj 
 

 Morgenmad og udcheck 
 Møde med Linz Kommunes afdeling, som er ansvarlig for cykling og cykelturisme 

o Offentlig forvaltning, cykelstier, kort og skiltning, love og administration 
 Cykeludlevering  
 Cykeltur (20-30 km) langs Donau 

o Skiltning, trafikseparering, faciliteter, service, transport 
 Frokost (sandwich) undervejs 
 Tog til Wiens lufthavn (afgang kl. 14.14, ankomst kl. 15.57) 
 Fly Wien – Københavns Lufthavn (Kastrup) – afgang kl. 17.35 
 Ankomst Københavns Lufthavn (Kastrup) kl. 19.20 
 Individuel hjemrejse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


