Fietsvakantie
Gehinderd door medische factoren

Donauradweg 3: Wenen - Boedapest

mocht dat onze vakantie toch niet verstoren.

Na alles uit de kast te hebben getrokken
zijn we via TUI op reis vertrokken.

Gezien het vlakke perspectief
en vervoer per trein terug, werd de MTB attractief.

Een tocht van meerdere dagen
van Wenen door Bratislava naar Budapest zonder klagen?

Individueel en groupe te trappen
langs de Donau in 6 etappen.

Sommige dagen waren zwaar,
juist niet door uitdagingen, is het raar?

Toch een redelijk alternatief,
maar volgend jaar hopelijk weer meer sportief.

Het derde deel van de fietsroute
langs de Donau voert langzaam maar
zeker het onbekendere oosten van
Europa in. Ook dit deel volgt het
water, maar desondanks zitten er
een aantal kleine heuveltjes in
waardoor de tocht iets zwaarder is
dan het voorgaande gedeelte. Tel
daarbij het aantal campings en
andere voorzieningen (beduidend
minder), en je komt vanzelf tot de
conclusie dat deze route iets
avontuurlijker is dan de eerste twee
stukken.
De route begint in Oostenrijk, maar
voert al snel over de grens naar
Slowakije en Hongarije. Deze landen
zijn voor de gemiddelde fietser nog
onontgonnen gebied. Jammer
eigenlijk, want dit stuk route gaat
over goede wegen en fietspaden,
langs gezellige Hongaarse dorpjes
en Slowaakse steden. De route
eindigt in Boedapest, als eindpunt
van een fietstocht toch minstens zo
spannend als Wenen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donauradweg

viaggio da Vienna a Budapest lungo la ciclabile del Danubio. 350 km in quattro giorni in solitaria.
(388 km)

Toine 160807

Vienna - Ultravox
We walked in the cold air
Freezing breath on a window pane
Lying and waiting
The man in the dark in a picture frame
So mystic and soulful
A voice reaching out in a piercing cry
It stays with you until

https://www.youtube.com/watch?v=3DuCIGvsbMA

The feeling has gone, only you and I
It means nothing to me
This means nothing to me
Oh, Vienna
The music is weaving
Haunting notes, pizzicato strings
The rhythm is calling
Alone in the night as the daylight brings
A cool empty silence
The warmth of your hand and a cold grey sky
It fades to the distance
The image has gone, only you and I
It means nothing to me
This means nothing to me
Oh, Vienna
This means nothing to me
This means nothing to me
Oh, Vienna

Vienna-Budapest:
https://www.bing.com/videos/search?q=ViennaBudapest+song&view=detail&mid=C5BA328547CE46BBFB3BC5BA328547CE46BBFB3B&FORM=VIRE
http://www.lyrics-youtube.com/lyrics/vienna-budapest-in-bicicletta-klmqN96xAaQ

