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Roeien door het hart van Europa



RoeiReizen

• Geschiedenis

• Row, Sail & Bike

• Roeien in Friesland

• Dutch Coastal Rowing Club



IJ Die Strecke Wien-Budapest gehört
gewisserrnaûen zur "Grundausbildung" eines
jeden österreichischen vvanderruderres"
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Afstanden
Roeien door het hart van Europa

MELK-WENEN - BUDAPEST: 390 km
BUDAPEST - MOHACS: 215 km
Totaal ca 605 km
Is circa 60 uur roeien zonder stroom.
Bij een gemiddelde stroomsnelheid van 5 km betekent dat circa 40 uur
roeien verdeeld over 13 dagen.
Sluizen: 5





Melk-Budapest
• Zaterdag

• Zondag

• Maandag

• Dinsdag

• Woensdag

• Donderdag

• Vrijdag

• Zaterdag

Melk- Krems

Krems- Klosterneu bu rg

Klosterneuburg- Bratislava

Bratislava- Gabichovo

Gabichovo -Komarno

Komarno - Esztergom

Esztergom- Visegrad

Visegrad- Budapest

34 km

60 km

66 km

52 km

50 km

51km

24 km

36 km

370 km

BudapestZaterdagmiddag en Zondag





Budapest- Mohacs
• Maandag Budapest- Ráekeve 58 km

• Dinsdag Ráekeve- Dunavöldar 36 km
of Ráekeve-Kaloesa 64 km

• Woensdag Dunavölda-Ka loesa 46 km

• Donderdag Kaloesa-Baja 39 km

• Vrijdag Baja- Mohaes 33 km

• Zaterdag terugreis naar Budapest

• Totaal 212 km



Roeien op de Donau
De Donau is een internationale verbinding, die ook aansluiting heeft via het Rijn-Main_Donaukanaal met Nederland. Tot Bratislava is
het een bergrivier. Dat betekent sterk wisselende waterstanden.

Waneer het aan de zuidkant( Sudstau)van de Alpen regent, dan stijgt de rivier snel en daalt ook net zo makkelijk weer.

Een aantal adviezen van de ÖRV

• Er geldt het internationale vaarreglement.

• Tenminste 3 leden van de bemanning aan boord dienen in het bezit te zijn van een brevet roeien op stromend water.

• Er is altijd een schipper aan boord, die over ruime ervaring beschikt.( Dus niet perse de stuurman)

• In sluizen is het dragen van zwemvesten verplicht. Op het Donaukanaal door Wenen sterk aan te bevelen ivm de stroom en
moeilijk toegankeljKe oevers

• Geen losse dingen, zoals kleding in de boot meenemen, alles in een bootzak en met spin of touw vastmaken aan de boot.

• Waterschoenen voor afmeren op zandbanken en dergelijke.

• In geval van omslaan bij de boot blijven.

• Ook tijdens de roeipauzes dient de bemanning op aanwijzing van de schipper klaar te zijn om te roeien.

• Cruiseschepen en ferries welke stroomopwaarts gaan kunnen hoge golven veroorzaken.

• Iedere dag voor vertrek is de dagschipper op het palaver.





Bootindeling.

• RV regelen hun eigen bootindeling
• Er is altijd een schipper aan boord ,die voor vertrek bekend is bij RR
• De stuurman hoeft niet perse de schipper te zijn.
• Er zijn tenminste 3 personen met een brevet Roeien op Stromend
Water aan boord.

• De deelnemende RVzijn zelf verantwoordelijk voor de selectie van de
deelnemers mbt. gezelligheid, muzikale kwaliteiten, roeivaardigheid
en de conditie





Datum

• 8 juli voor de lunch tot 16 juli 10.00 uur ( Na het ontbijt).
• 16 juli voor het diner tot 22 juli luchthaven Budapest

• Eventueel kan Budapest- Mohacs teruggebrcht worden tot een 4
daagse versie. Een dag langer in Budapest-Of een dag eerder terug.

• Alternatieve data in overleg





meeneemlijst voor deelnemende RV

• Boot C4 + I uitgerust met voldoende ingebouwd drijfvermogen.
• Spatzeilen,
• Reservemateriaal.
• Twee peddels,
• twee langere pikhaken,
• Voldoende opblaaszwemvesten (zonder pil)
• Tenminste twee lange lijnen,
• hoosblikken,
• Boordtelefoon
• Tonnetje,
• EHBO,
• Zonnenhoeden,
• Zonnencreme,
• Drinkflessen,





Transport

Personen

• er gaan twee Taxibussen (9 pers) ieder met trekhaak mee van de FaWitteveen .

• Er is plaats voor een aantal personen om voor een beperkt bedrag mee te rijden naar Melk en terug naar Nederland.

• De prijs is inclusief vervoer van en naar aanlegplaatsen, station Melk, Mahocs- Budapest- Visegrad- Esterzgom enz.

Bagage

• Bagagevoor de heen en terugreis kan voor een deel worden meegegeven aan de taxibussen.

• Tijdens de tocht wordt de bagage meegenomen door de taxibussen (bagage graag goed labelen).

• Bagagezelf in klaarstaande taxibus zetten.

Fietsen

• Eigen fietsen kunnen tegen een geringe meerprijs in overleg worden meegenomen op de BoWA, of in een taxibus.

• Indien nodig én/of gewenst neemt Roei Reizen huurfietsen voor algemeen gebruik mee.

Boot

• Op woensdag 5 juli én/of donderdag 6 juli worden de boten opgehaald bij de diverse RV.
Dit gebeurt met de Bowa van RVAengwirden en de taxibussen.





•reissom

• 8 juli voor de lunch tot 16 juli 10.00 uur ( Na het ontbijt). 925 €
• 16 juli voor het diner tot 22 juli luchthaven Budapest 695 €
• De prijs voor beide reizen samen bedraagt 1.325 €

• In de prijs is inbegrepen alle overnachtingen ( op basis van twee
personen op een kamer), alle maaltijden, botenvervoer,
taxibusvervoer, touringcarvervoer, excursies, entreegelden,
organisatie, ondersteunende medewerker(s).

• Niet in de prijs inbegrepen zijn: drankjes e.d. ( eventueel gezamenlijke
kas), verzekering, eventueel huur boot



Verzekering
• RoeiReizen heeft een AII risk verzekering voor haar eigen boten en botenwagens afgesloten en een

BedrijfsWA voor o.a. de relatie met haar gasten.

• Deelnemers dienen hun eigen boot te verzekeren indien gewenst. Tijdens het vervoer dient de
boot ook voor eigen rekening verzekerd te worden en kan Roeireizen niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade aan boot/fiets/bagage.

• Wel zal RReen uitgebreide inzittenden verzekering afsluiten.

• leder deelnemer gaat mee op eigen risico en dient voor zover wenselijk en de deelnemer dat
noodzakelijk acht zich zelf te verzekeren.



Aansprakelijkheid
RoeiReizen doet zijn uiterste best om u vooraf voldoende te informeren over de vaarroute, de
mogelijkheden onderweg, de verwachtingen enz. enz. Maar RoeiReizen kan op generlei aansprakelijk
gesteld worden voor afwijkingen, veranderingen en wijzigingen in de ruimste zin van het
woord. Hierbij wordt gedacht aan te hoog of te laag water, te harde stroom, weersvoorspellingen,
weersveranderingen, uitval van roeiers, sluizen of bruggen welke gestremd zijn, af-aanmeerplaatsen
welke niet meer beschikbaar zijn, schade aan boten welke tijdens de reis is ontstaan, of alle andere
zaken welke niet te voorzien zijn en ter plekke moeten worden opgelost.
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van hetgene wij als reis hebben aangeboden
zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de deelnemer(s) en
anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk
houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft
De contractant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de
uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen
verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper
komen.
In het geval wanneer er toch sprake zou zijn van enige klacht jegens RoeiReizen, dan graag per
omgaande melden, zodat RoeiReizen de gelegenheid heeft om de fout alsnog te kunnen herstellen.

Overmacht
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.






