08-daagse REIS naar OOSTENRIJK
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Met o.a.: Schönbrunn, Belvedere en avondprogramma

Intensiteit:

4

• Heel veel zien en doen,
ook in de avonden
• Regelmatig een wandeling

08-daagse REIS naar
OOSTENRIJK
Vertrek:
MAANDAG 17 OKTOBER 2022
Thuiskomst:
MAANDAG 24 OKTOBER 2022

Als naseizoensreis hebben we
weer eens gekozen voor een
stedenreis. Maar wel eentje om
nooit te vergeten.
Wenen is de onbetwiste
hoofdstad van het vroegere
keizerrijk en straalt nog echt
de sfeer uit van Maria Theresia,
Franz Joseph en Sisi, maar ook
van muzikale grootheden als
Johann Strauss, Franz Léhar en
Robert Stolz.
Tijdens deze reis ziet en leert
u niet alleen van de vele fraaie
monumenten, maar hebben
we ook flink wat entertainment
in de avonden. We gaan volop
genieten van Wiener barok, de
rococo en vermaarde muziek.
Ook voor u wordt het dan:
“Wien ist eine Liebe wert”.

HISTORISCH WENEN
1e dag: Maandag
Al snel passeren we de grens met
Duitsland. We rijden door NoordSauerland en via de Kaiser
Wilhelmstad Kassel naar ons fijne
hotel in Erlangen voor diner en
overnachting.
2e dag: Dinsdag
Door het natuurpark Beierse Woud
rijden we Oostenrijk binnen. We
gaan over de Westautobaan naar
het centrum van Wenen. Hier
hebben we nog even tijd om het
wereldberoemde Prater te
bezoeken, het pretpark, wat
eigenlijk een openluchtmuseum is.
Het Prater staat bekend om zijn
reuzenrad. Het werd aan het eind
van de 19e eeuw gebouwd, is
65 meter hoog en wordt nog
steeds gebruikt. Hierna naar ons
gastvrije hotel voor diner en
overnachting.

3e dag: Woensdag
Na het heerlijk uitgebreide
ontbijtbuffet gaan we naar de
Wiener Altstadt en maken door dit
historisch centrum een ontspannen
wandeling langs onder andere de
Hofburg, Graben, Stephansdom en
Kärntner Strasse. De vele mooie
gebouwen en de verhalen
daarachter zullen een diepe indruk
op u achterlaten. ’s Middags maken
we een onvergetelijke tocht met de
Wiener Fiakers in de romantische
koetsjes door de Altstadt. Aan het
eind van de middag rijden we naar
de Donauturm, 160 meter hoog en
verwennen wij u met een
onvergetelijk uitzicht en een diner.
In de loop van de avond terug naar
ons hotel.
4e dag: Donderdag
Vanzelfsprekend gaan we vandaag
kennismaken met Wenen. Tijdens

onze uitgebreide sightseeing
bezoeken we onder andere de
Karlskirche, het hoofdwerk van de
Oostenrijkse barok architect Johann
Bernhard Fischer von Erlach. Hij
verwierf deze opdracht van Karel V
in 1716 dankzij een ontwerp
wedstrijd. Vervolgens staat de
Belvedere op het programma. De
zomerpaleizen zijn één van de
mooiste gebouwen van Wenen,
maar ook de tuinterassen zijn zeer
bezienswaardig. Vanavond onze
eerste avond entertainment. We
gaan genieten van de beroemde
Schrammelmusik met echt Weens
eten in het wijndorp Grinzing.
5e dag: Vrijdag
Voor de middag een uitgebreid
bezoek aan de zomerresidentie van
de Habsburgers, Schönbrunn. Eens
stond het zomerpaleis middenin de
natuur, nu in de stad Wenen. Een
mooi park omringt het paleis dat in
het begin van de 18e eeuw
gebouwd werd. Later onderging het
paleis een grondige verbouwing op
verzoek van de Keizerin Maria
Theresa oftewel Sisi. Wat opvalt is,
dat zowel het Schloss Schönbrunn
als het voorplein, een perfecte
symmetrie vertonen. Het paleis telt
1400 kamers. Het voormalige
jachtslot heeft ook een uitgestrekt
park en ook loont het de moeite een
wandeling te maken naar de
Gloriette. Nadat u alles bekeken
heeft zult u ook concluderen dat het
geheel terecht op de UNESCO lijst
staat. Na de middagpauze een
interessant bezoek aan één van de

rijkste musea ter wereld, het
Kunsthistorisch Museum. Het diner
hebben we vandaag in het hotel.
6e dag: Zaterdag
Een bekend lied luidt: Komm mit mir
in der Grüne Wachau. Wij geven
vandaag gehoor aan dit lied en
bezoeken het prachtige Donaudal
tussen Melk en Krems. Een prachtig
stukje natuur, met in deze tijd van
het jaar de bladeren die veranderen
van groen naar prachtige herfst
kleuren. We bezoeken ook nog het
Stift Göttweig met de keizerlijke
vertrekken en gaan via Spitz,
Dürnstein en over de Kahlenberg
terug naar ons hotel. De laatste
avond in Wenen gaan we nog een
typisch Weense muziekavond
beleven.
7e dag: Zondag
Helaas gaan we ons gastvrije hotel
verlaten. We hebben een mooie dag
voor de boeg. Na de koffiepauze in
St. Valentin rijden we door de stad
Linz en door het kleurrijke Donaudal
naar de Drie-rivierenstad Passau
voor een pauze in de Altstadt.
In de middag via Regensburg en
Nürnberg naar ons hotel in het
Steigerwald voor diner en
overnachting.
8e dag: Maandag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald terug naar Nederland.
Alvorens huiswaarts te keren,
gebruiken we met elkaar een prima
verzorgd diner ter afsluiting van
onze onvergetelijke Wenenreis.

€ 1.195,00 p.p.

inclusief entreegelden

(ook alle avonden zijn inbegrepen)
Toeslag éénpersoonskamer: € 295,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
17/18 oktober:
Hotel Steigerwald - Duitsland
18/23 oktober:		
NH Danube City Wenen - Oostenrijk
23/24 oktober:		
Hotel Steigerwald - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een heerlijk luxe en
stijlvol ****-hotel, gunstig gelegen
nabij de Donau. Alle kamers zijn
minstens voorzien van bad/douche,
toilet, televisie, radio, minibar, etc.
Tevens wordt u dagelijks verwend met
een uitgebreid ontbijtbuffet. Het diner
(soms buiten de deur) zal bestaan uit
een diner of buffet.
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