
De „Canale Grande“ tocht 

 

In Wenen is het Donaukanaal een populair fietsgebied. Langs de route is ook 

graffitikunst te bewonderen. 

 

Het 17 kilometer lange Donaukanaal, omzoomd met weiden en bomen, strekt zich in een grote 

boog uit van Nussdorf in het noorden tot de haven van Albern in het zuiden van Wenen. Het 

stroomt ook langs het 1e b´Bezirk, het centrum van de stad. Beide oevers van het Donaukanaal 

zijn bebouwd met wandel- en fietspaden. Hoe dichter je bij het centrum van de stad komt, hoe 

meer pubs je zult vinden. Op talloze muren en bruggen kun je de werken van 

graffitikunstenaars bewonderen.  

 

Een van de mogelijke fietstochten langs het water is de zeven kilometer lange "Canale Grande" 

tocht. Het begint bij de afvalverbrandingsinstallatie van Spittelau, gemakkelijk te herkennen aan 

zijn voorgevel en toren, beide ontworpen door Friedensreich Hundertwasser. Vandaar gaat het 

langs het 1e Bezirk en over de Stadionbrücke het Prater in, naar het Lusthaus en rechtdoor het 

Donau-eiland op. 

 

 

Wiener Tourismusverband 

Invalidenstraße 6 

1030 Wien  

E-Mail: info@wien.info 

Web: www.wien.info und www.wien.info/de/wien-fuer/sport/radfahren/radtouren-tipps 

Telefon: +43 1 211 140  
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Aan de oevers van de Traisen 

 

Voor een leuke fietstocht met het gezin neem je het deel van de Traisental-Radweg dat 

door St. Pölten in Niederösterreich loopt. 

 

Natuurlijke idylle en stedelijke flair worden gecombineerd in dit deel van de Traisental-Radweg, 

die begint bij de Viehofner Seen ten noorden van St. Pölten. Van hieruit voert de bijna 15 

kilometer lange route min of meer gelijkmatig zuidwaarts, steeds langs de Traisen. Na ongeveer 

twee kilometer zijn de fietsers al midden van St. Pölten, in de regeringswijk met zijn moderne 

gebouwen. Als u wilt, kunt je een omweg maken naar het centrum van de stad. In de 

voetgangerszone en rond het stadhuisplein staan enkele barokke en art nouveau gebouwen die 

de moeite waard zijn. Als je je fietstocht voortzet, kom je na nog eens vier kilometer bij het 

Naturfreunde-Bootshaus, dat een goede plek is om te stoppen voor een hapje eten. Gesterkt ga 

je terug naar de Viehofen Seen. Als het mooi weer is, kun je het beste een plekje op de weide 

zoeken en een verfrissende duik nemen.  

 

Het Traisental-Radweg is in totaal 111 kilometer lang en loopt van St. Aegyd in het Mostviertel 

zacht bergafwaarts naar de Donau. 

 

 

Mostviertel Tourismus 

Töpperschloss Neubruck 

Neubruck 2/10 

3270 Scheibbs 

E-Mail: info@mostviertel.at  

Web: www.mostviertel.at und www.traisentalradweg.at  

Telefon: +43 7482 204 44 

 

 

 

 

  

mailto:info@mostviertel.at
https://www.mostviertel.at/
http://www.traisentalradweg.at/


In de weiden van de Mur 

 

Vanuit Graz leidt de Murradweg in ongeveer drie en een half uur naar Leibnitz, midden in 

het wijngebied van de zuidelijke Steiermark. 

 

Het Murradweg staat bekend als een toproute. Het Oostenrijkse deel van het fietspad loopt over 

een ongeveer 360 kilometer van de bron van de rivier Mur in de regio Lungau in Salzburg tot de 

Sloveense grens in Bad Radkersburg. Wil je de stad verkennen en culinaire lekkernijen 

combineren, kies dan etappe van Graz naar Leibnitz bijvoorbeeld. Als je Graz goed bekeken 

hebt, ga je door het Grazer Feld naar het zuiden. Weldra verschijnt het zacht glooiende zuiden 

van Steiermarken met zijn wijngaarden aan de horizon. De fietsers rijden overal vlak, aan de 

ene kant meestal de rivier Mur, aan de andere kant oeverbossen en weiden. Af en toe voert het 

pad door een dorp. Als je in Leibnitz aankomt, vind je op het grote hoofdplein verschillende 

cafés waar je even kunt pauzeren. 

 

De route van Graz naar Leibnitz is 43,7 kilometer lang. De reis duurt ongeveer drie en een half 

uur. De trein brengt je terug naar Graz. 

 

 

Steiermark Tourismus  

St.-Peter-Hauptstraße 243 

8042 Graz 

E-Mail: info@steiermark.com  

Web: www.steiermark.com und www.steiermark.com/de/murradweg  

Telefon: +43 316 400 30 
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Indrukken bij de Salzach 

 

Een ander soort stadswandeling: de stad Salzburg kan op een aangename manier per 

fiets verkend worden. Dit zorgt voor bijzondere vakantiefoto‘s. 

 

Fiets, kijk en leg de schoonheden van de stad vast met je camera: Hiertoe nodigt het 

Salzburger fietspad uit, waarop je bijzonder mooie beelden kunt ontdekken. De 24 kilometer 

lange route, waarvoor je ongeveer twee en een half uur fietstijd moet uittrekken, loopt 

grotendeels langs de Salzach. Eerst fiets je naar het noorden, naar de bedevaartskerk van 

Maria Plain. Van hieruit opent zich een van de mooiste uitzichten op Salzburg en de 

omringende bergen. Met uitzicht op de stad en de vesting Hohensalzburg, gaat de route verder 

naar het paleis Hellbrunn met zijn mooie park - een perfecte plaats om even uit te rusten. Op 

het laatste stuk langs het Almkanal naar Schloss Leopoldskron kon je bijna vergeten dat je in 

een grote stad was. Zo rustig en natuurlijk is deze hoek van Salzburg. 

 

 

Tourismus Salzburg 

Auerspergstraße 6 

5020 Salzburg 

E-Mail: tourist@salzburg.info  

Web: www.salzburg.info und www.salzburg.info/de/hotels-angebote/rundfahrten-

fuehrungen/stadtwandern/instagrammable-salzburg-rad 

Telefon: +43 662 88987-0 
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Langs de Rijn 

 

Het 47 kilometer lange Reindal-fietspad verbindt drie steden in Vorarlberg - Bregenz, 

Hohenems en Feldkirch. 

 

"Stroomopwaarts of stroomafwaarts?" is hier de vraag. Want als de Föhn bijvoorbeeld uit het 

zuiden waait, is het beter Feldkirch als startpunt te kiezen en van daaruit met rugwind naar de 

Bodensee te fietsen. Op windstille dagen is Bregenz het aangewezen vertrekpunt. Met uitzicht 

op de bergen volgt de route steeds de Rijn in zuidelijke richting. De rivier vormt over lange 

stukken de grens met Zwitserland. Onderweg zijn er talloze plaatsen om te stoppen: de weiden 

en zandstranden in het natuurreservaat Rheindelta, de badplaatsen aan de Oude Rijn of de 

stadjes langs het fietspad. Bregenz met zijn musea en Festspielhaus mit Seebühne, Hohenems 

met zijn zorgvuldig gerenoveerde Joodse wijk en Joods Museum, Feldkirch met zijn 

middeleeuwse oude stad. Welke richting je ook kiest: De zuivere reistijd is ongeveer drie en een 

half uur. Voor de terugweg kun je eenvoudig de trein nehmen en de benen laten rusten. 

 

 

Vorarlberg Tourismus 

Poststraße 11 

6850 Dornbirn 

E-Mail: info@vorarlberg.travel 

Web: www.vorarlberg.travel und www.vorarlberg.travel/route/rheintal-radweg  

Telefon: +43 5572 377033-0 
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