
Parken en prachtige gebouwen 

 

Van de Lainzer Tiergarten in het westen van de stad langs het paleis Schönbrunn naar de 

Ring loopt het 13 kilometer lange Wiental Fietspad langs de Weense rivier. 

 

Behalve de Donau stromen ook talrijke andere rivieren en beken door Wenen. Een ervan is de 

34 kilometer lange Weense rivier. Het ontspringt in het Weense Woud en mondt uit in het 

Donaukanaal. Omdat de rivier in vroeger tijden vaak overstromingen veroorzaakte, werd hij vele 

jaren geleden gekanaliseerd. De open rivierbedding ligt onder straatniveau. Alleen op een stuk 

van zeven kilometer is er een fietspad en een voetpad direct aan het water. Op dit gedeelte 

begint de 13 kilometer lange rit door Wenen.  

 

Later fietsen de stadsverkenners over een speciaal aangelegd fietspad op straatniveau en over 

fietspaden langs minder druk bezochte straten. Er zijn veel redenen om onderweg te stoppen. 

Als je een kleine omweg maakt, kom je bij de Klimt Villa in de 13de wijk. Even verderop is het 

barokke paleis Schönbrunn met zijn grote park en dierentuin een stop waard. Vlakbij is het 

Technisch Museum een leuke plek voor een informatieve pauze. Wie geïnteresseerd is in 

architectuur zal genieten van de stadstreinstations en de ijzeren brug, gebouwd door Otto 

Wagner in Art Nouveau stijl. Ook bij de aankomst, de Ringstraße, is veel te zien. Als je wilt, kun 

je er omheen fietsen over de 5,5 kilometer lange Ringradweg.  

 

 

Wiener Tourismusverband 

Invalidenstraße 6 

1030 Wien  

E-mail: info@wien.info  

Web: www.wien.info en www.wien.info/de/lifestyle-szene/sport/radfahren/radtouren-tipps-

356178 

Telefoon: +43 1 211 140 
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Geschiedenis en Heurigen 

 

Inzicht in de rijke kunst- en cultuurgeschiedenis van het Weense Woud in Neder-

Oostenrijk krijg je met de 60 kilometer lange Klöster-Kaiser-Künstler fietstocht. 

 

Ten zuiden van Wenen presenteert het landschap zich het sierlijkst. Wijngaarden, beboste 

valleien, rivierlopen en parken strekken zich uit tussen kleine stadjes. De 60 kilometer lange 

Klöster-Kaiser-Künstler fietstocht loopt door dit landschap en heeft veel verhalen te vertellen. 

De tocht, waarvoor je het beste een trekkingfiets of e-bike kunt kiezen, begint bij kasteel 

Laxenburg. Overigens is dit de plaats waar keizer Franz Joseph I en keizerin Elisabeth in 1854 

hun huwelijksreis doorbrachten. De volgende haltes zijn het schilderachtige wijndorpje 

Gumpoldskirchen, de Biedermeier stad Baden en het romantische Helenental, waar Ludwig van 

Beethoven en Franz Schubert ooit doorheen wandelden. Via Mayerling, bekend door de 

tragische dood van kroonprins Rudolf en Maria Vetsera, voert de lus naar de abdij 

Heiligenkreuz en via Mödling naar het startpunt in Laxenburg. Waar wijn groeit, zijn veel 

wijntavernes en "Buschenschänken", die fietsers verwennen met verfrissende drankjes en 

specialiteiten zoals smeersels, "Brettljausen", strudels en nog veel meer.  

 

 

Wienerwald Tourismus 

Hauptplatz 11 

3002 Purkersdorf 

E-mail: office@wienerwald.info 

Web: www.wienerwald.info en www.wienerwald.info/kloester-kaiser-kuenstler-tour 

Telefoon: +43 2231 621 76 
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Culturele plaatsen en schatten 

 

Aan Neusiedler See in Burgenland verbindt de 60 kilometer lange festivalfietsroute mooie 

stadjes, festivallocaties en fijne plaatsen om te stoppen voor een hapje eten. 

 

Wie de Feestfietsroute in de wijnstreek ten westen van de Neusiedler See fietst, moet 

voldoende tijd meenemen. Omdat er een reden is om om de paar kilometer een stop te maken. 

Om te wandelen door mooie plaatsen als Donnerskirchen en Rust. Of om een kijkje te nemen 

bij en achter de schermen. Dit is toegestaan in Mörbisch, waar het Seefeest plaatsvindt. 

Fietsers kunnen ook een kijkje nemen in St. Margarethen, de plaats waar operavoorstellingen in 

de steengroeve worden gegeven. Eisenstadt neemt je mee naar de tijd van de componist 

Joseph Haydn en het barokke Esterházy Paleis. Als je honger of dorst krijgt, is de 

dichtstbijzijnde wijntaverne altijd in de buurt. Sommige wijnboeren bieden ook proeverijen en 

winkels aan op het wijngoed, idealiter op afspraak.  

 

Fijnproevers kunnen zich ook verheugen op een bijzondere traktatie, want een van de beste 

restaurants van Oostenrijk ligt bijna direct op de weg: de "Taubenkobel" van de familie Eselböck 

in Schützen am Gebirge. Hier, evenals in de schilderachtige "Greisslerei", is het aan te raden 

vooraf een tafel te reserveren.  

 

 

Burgenland Tourismus 

Johann-Permayer-Straße 13 

7000 Eisenstadt 

E-mail: info@burgenland.info 

Web: www.burgenland.info en www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/mit-dem-rad/top-

radrouten/festival-radweg#dm=1 

Telefoon: +43 2682 63384 
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Zout en meren 

 

Fietsers zijn op weg door drie deelstaten en het merenrijke Salzkammergut op de 350 

kilometer lange "Kleine Historische Stadjes" fietstocht. 

 

Mooie stadjes, indrukwekkende berg- en merenlandschappen, plus verhalen over de 

zoutwinning en de zouthandel zijn de attracties van de "Small Historic Towns" fietstocht. De reis 

begint in Hallein in het SalzburgerLand. Historische huizen in het beschermde stadscentrum 

vertellen van het vroegere belang van de zoutwinning. De tocht gaat verder naar het zuiden. De 

imposante bergen van de Schladminger Tauern en het Dachstein massief lijken dichtbij genoeg 

om aan te raken op de weg van Radstadt naar Bad Mitterndorf in Stiermarken.  

 

Daar - in het merenrijke Salzkammergut - wordt het landschap zachter. Het is de moeite waard 

een pauze of twee te nemen om van het uitzicht op het prachtige landschap te genieten. Of om 

een wandeling te maken door Bad Aussee en Bad Ischl. Bij deze plaatsen en ook bij Hallstatt 

wordt tot op de dag van vandaag zout gewonnen. Hoe het er binnen in een zoutmijn uitziet kun 

je ervaren in de showmijnen in Hallstatt en Altaussee.  

 

De volgende halte is verfrissend helder: de Traunsee in het Opper-Oostenrijkse deel van het 

Salzkammergut. Aan de oever ligt Gmunden met het kleine eiland waarop het kasteel Ort aan 

het meer staat. Langs de Attersee, Mondsee en Wolfgangsee eindigt de grote lus tenslotte in 

Hallein.  

 

De titel van de tocht verwijst naar de vereniging "Kleine historische steden in Oostenrijk". Het 

telt 17 leden, waaronder Hallein, Radstadt, Bad Ischl en Gmunden.  

 

 

Kleine historische Städte in Österreich 

Stadtplatz 27  

4402 Steyr 

E-mail: info@khs.info 

Web: www.khs.info en www.outdooractive.com/de/route/radtour/tennengau-dachstein-

west/kleine-historische-staedte-radtour-auf-ins-salzkammergut/54561672/ 

Telefoon: +43 7252 522 90 
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Mozart en vrije tijd 

 

Stations van het leven van Wolfgang Amadeus Mozart omzomen de 450 kilometer lange 

Mozart Fietsroute, die door het SalzburgerLand, Tirol en het naburige Beieren voert. 

 

Concertreizen waren al gebruikelijk tijdens het leven van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-

1791). Zo is het dat talloze plaatsen verhalen en voorvallen te vertellen hebben, die met Mozart 

en zijn familie te maken hebben. Het 450 kilometer lange Mozart Fietspad verbindt een klein 

aantal van zulke plaatsen met elkaar. Beginnend in Salzburg, Mozart's geboorteplaats, leidt de 

individueel aanpasbare lus naar het Salzkammergut, vandaar door het Salzburger Seenland en 

zuidelijk Beieren, en via Tirol terug naar Salzburg. De meeste etappes zijn gemakkelijk te 

fietsen, zodat het een goede keuze is voor plezierfietsers en gezinnen.  

 

Een van de eerste etappes leidt naar St. Gilgen en de Mozarthaus daar. De moderne 

tentoonstelling vertelt er over het leven van de familie Mozart, die nauw met de stad verbonden 

was. Wolfgang Amadeus Mozart's moeder kwam uit St. Gilgen. Zijn zus Nannerl vond hier haar 

thuis. Het Mozarthuis is ook regelmatig een plaats voor concerten.  

 

Op een van de volgende etappes bij de Wallersee bereiken de fietsers kasteel Sighartstein, 

waar Mozart eens muziek speelde tijdens een soiree. In St. Johann in Tirol kun je je vergapen 

aan de mooie huizen uit de baroktijd. Het verhaal gaat dat Mozart het bier van de plaatselijke 

brouwerij, die in 1727 werd gesticht, zou hebben geprezen. Terug in Salzburg kun je jezelf 

belonen met een Stiegl biertje, dat naar verluidt ook Mozart en zijn zus Nannerl erg lekker 

vonden. 

 

 

www.mozartradweg.com 

https://regio.outdooractive.com/oar-mozartradweg/de/touren/#filter=r-fullyTranslatedLangus-,r-

onlyOpened-undefined,sb-sortedBy-9 
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Alpine stadjes en vergezichten 

 

Fietsers rollen zachtjes bergaf over het 211 kilometer lange Inn-fietspad naar 

bezienswaardige steden, culturele schatten en excursiebestemmingen in Tirol. 

 

De Innradweg volgt de Inn van zijn oorsprong in het Zwitserse Engadin tot zijn monding in de 

Donau bij Passau. Met een lengte van 520 kilometer is het een van de langste fietsroutes van 

Europa. Bijna de helft van de route loopt door Tirol - van stad naar stad en van de ene 

bezienswaardige plaats naar de andere. De fietsers beheersen 211 kilometer, 1.170 meter 

afdaling en 600 meter bergop in de vijf etappes.  

 

De maximale reistijd van iets minder dan vier uur per etappe laat genoeg tijd over voor 

sightseeing. De historische oude stad van Innsbruck met het "Goldenes Dachl" (Gouden Dak) is 

ideaal voor een rondleiding. In Hall en Rattenberg kunnen bezoekers door de middeleeuwse 

stadscentra kuieren. Inzicht in een bijzonder ambacht wordt geboden door de traditionele 

glasblazerij midden in Rattenberg.  

 

Daartussen liggen bezienswaardigheden als de Swarovski Kristalwerelden in Wattens en het 

Museum van Tiroolse Boerderijen in Kramsach. Tenslotte kunnen fietsers ver over het land 

naar hun bestemming kijken: vanaf de vesting Kufstein opent zich een prachtig uitzicht op de 

rivier de Inn en de stad Kufstein aan de voet van de vestingberg. 

 

 

Tirol Info 

Maria-Theresien-Straße 55 

6020 Innsbruck 

E-mail: info@tirol.at 

Web: www.tirol.at en https://innradweg.com 

Telefoon: +43 512 7272-0 
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