
De Habsburgroute volgt vanuit Passau of Linz eerst de 
bekende Donauradweg langs Wenen, Bratislava en Budapest. 
Informatie hierover vindt u in diverse uitgaven. Bij Mohács 
in het zuiden van Hongarije neemt u de doorsteek naar het 
zuidwesten richting de Dráva. Op veel plaatsen staan hier 
bordjes met het opschrift Folyók útja (Rivierenroute) of 
Három folyó túraútvonal (Drierivierenroute). Voorbij Villány-
Siklós bereikt u het stroomgebied van de rivier de Dráva. De 

Habsburgroute volgt in principe 
zoveel mogelijk de rivier en op dit 
moment worden er op een aantal 
trajecten verharde fietspaden 
aangelegd op de rivierdijk van de 
Dráva of er vlak naast. Sommige 
delen van de onverharde dijk zijn 
bij slecht weer onberijdbaar en bij 
te droog weer is de zandbodem 
hier en daar erg rul. Daarom 
volgt de route op de kaart aan de 

ommezijde vooralsnog vooral de rustige gewone wegen.
Na Letenye en Tornyiszentmiklós gaat de route verder door 
de Muravallei in Slovenië. In dit gebied worden op een nieuwe 
Sloveense gratis fietskaart sommige grindwegen ten onrechte 
als fietsroute aangegeven. Dit geldt voor de hobbeltrajecten 
Petisovci-Kot en Lendava-Mala Polana. Asfaltering staat wel 
gepland, maar is afhankelijk van beschikbaar overheidsbudget.
Een prima alternatief vormt de noordelijker gelegen doorsteek 
vanuit Lendava richting de Murradweg in Oostenrijk. U rijdt dan 
van Lendava via Dolga Vas, Mostje en Dobrovnik. Vervolgens 
treft u een paar flinke stukken fietspad nabij het grote ther-
maalcomplex van Moravske Toplice. Via Murska Sobota en 
Gederovci neemt u de grensovergang richting Sicheldorf en bij 
Bad Radkersburg komt u op de Murradweg naar Graz, Bruck 

a/d Mur en Leoben. (De Mur is de Oostenrijkse naam voor 
de Mura). Avonturiers kunnen uiteindelijk bij St. Michael ob 
Leoben de Rastlandroute nemen om vervolgens bij Selzthal 
uit te komen op de Ennsradweg, die u vanuit de Alpen via 
Steyr terugbrengt op de Donauradweg bij het stadje Enns.
Vandaar fietst u naar Linz om het Rondje Habsburg com-
pleet maken. In de Hongarije Magazine Toerisme Special 2014 
en t.z.t. in onze aparte brochure Habsburgroute leest u meer 
over deze route door de landen van de Dubbelmonarchie, 
waaraan dit jaar precies 100 jaar geleden een bloedig einde 
kwam door de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. n
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