Wien - den syngende og dansende storby
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

13.08.2023
19.08.2023
7 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
5.395,-

Højdepunkter
Stephansplatz med Stephansdom
Slottene Belvedere og Schönbrunn
Et cafébesøg hører med
Koncerter med de klassiske wienermelodier
En hyggelig Heurigen Abend
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Wien - den syngende og dansende storby
Wien er elegance og måske den mest elegante af alle europæiske storbyer. Her finder vi europæisk
kulturhistorie, når den er allermest rendyrket, og her finder vi ud af, hvorfor store dele af Europa ser ud, som
det gør i dag. Wien har det hele, og Wien kan det hele. Lige fra det klassiske til det folkelige, og tilbud er der
nok af.
Vi skal bo på det gode **** Hotel Ananas, der ligger i hyggelige omgivelser, kun ca. 2500 m
fra Stephansdom og det historiske centrum. Hotellet rummer gode komfortværelser med bad, toilet, tv mm.
Vi har ophold med morgenbuffet, og om aftenen er der masser af restauranter, der byder sig til. Fra hotellet
tager det få stop med U-Bahn direkte til det historiske centrum, og med vores bus kommer vi på udflugterne
også ind til den smukke, gamle bydel.

Dagsprogram
Rejseplan
1. og 2. dag: Udrejse
Via Padborg, Hamburg og Hannover til vores overnatningshotel i Midttyskland. Straks efter morgenmaden
kører vi igennem smukke, sydtyske landskaber, forbi Regensburg. Kort efter Passau passerer vi floden Inn
og dermed grænsen til Østrig. Vi fortsætter mod Linz, inden vi ved aftenstid ankommer til Wien.
3. – 5. dag: Udflugter
Udflugternes rækkefølge kan variere.
Byrundtur i centrum
Såvel med bussen som til fods besøger vi det historiske og centrale Wien. Vi kommer bl.a. forbi Operaen,
Hofburg, Parlamentet, Rådhuset, Børsen, Karlskirken, Belvedere og meget mere. Over middag slutter
byrundturen, og der er tid på egen hånd, til at nyde menneskemylderet og de flotte bygninger fra en af
byens mange caféer.
Aftentilbud: Oplev en ægte Heurigen Abend i en lokal oase omgivet af romantiske gårdhaver og flotte
vinmarker - en aften med hygge, god mad og musik.
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Pris 350,-. Bestilles ved køb af rejsen. Prisen inkluderer transport t/r og middagsbuffet med 1 glas vin.
Schönbrunn
Efter morgenmaden kører vi til wienernes stolthed - den kejserlige sommerresidens Schönbrunn. Under
rundvisningen oplever vi nogle af de ca. 1700 værelser, der er på slottet. Det er en enestående oplevelse at
fornemme den storhed, rigdom og pragt, der har været til stede i det historiske Wien.
Om eftermiddagen vil der være tid til at opleve Wien på egen hånd.
Aftentilbud: Tag med til en flot koncertoplevelse i Wien. Oplev mange af de klassiske wienermelodier og
nyd de professionelle musikeres præstationer. Pris 350,-. Bestilles ved køb af rejsen.
Wienerwald. Heldagstur
Vi kører gennem wienernes fristed, Wienerwald, til Heiligenkreuz, hvor der bliver lejlighed til at se
Cistercienserklostret. Herefter kører vi videre mod kurbyen Baden, og undervejs passerer vi vinmarkerne i
området. Der bliver desuden tid til et vinbondebesøg. Hjemturen køres over Gumpoldskirchen og Mödling.
6. dag: Frokost i Prag
Vi forlader Wien og kører gennem Tjekkiet til Prag. Vi aflægger byens centrum et besøg henover frokosttid.
Der er tid til bl.a. at gå en tur på Karlsbroen og nyde udsigten og menneskemylderet. Overnatning i Tjekkiet
syd for Dresden.
7. dag: Hjemrejse
Efter morgenmad på hotellet kører vi videre mod vores udgangspunkter i Danmark.
Aftensmad i Wien: Hver aften arrangerer rejseleder fælles restaurantbesøg for dem, der har lyst til at
deltage. Vi finder en god 3-retters middag i Wien for ca. 30 euro.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

13.08.2023
19.08.2023
7 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program.
3-sengsværelse. Forplejning ifølge program.

7.195 Kr.
5.395 Kr.
5.395 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med morgenmad, middag 1. og 6. aften, udflugter (ex.
entréer) samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Koncertoplevelse Wien: 350 kr.
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Heuriger Abend: 350 kr.
Udflugtspakke ifølge program, eksklusiv entréer: Inkluderet
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Indkvartering
13.08.2023 - 14.08.2023
14.08.2023 - 18.08.2023
18.08.2023 - 19.08.2023

Mühlenhotel Halle Leipzig
Hotel Ananas
Panorama Hotel

Alle afgange på rejsen "Wien - den syngende og dansende storby"
Afrejse
02.04.2023
07.05.2023
08.05.2023
25.06.2023
26.06.2023
16.07.2023
13.08.2023
14.08.2023
27.08.2023
28.08.2023
24.09.2023
25.09.2023
15.10.2023
16.10.2023

Hjemkomst
08.04.2023
13.05.2023
12.05.2023
01.07.2023
30.06.2023
22.07.2023
19.08.2023
18.08.2023
02.09.2023
01.09.2023
30.09.2023
29.09.2023
21.10.2023
20.10.2023

Dage
7 dage
7 dage
5 dage
7 dage
5 dage
7 dage
7 dage
5 dage
7 dage
5 dage
7 dage
5 dage
7 dage
5 dage

Pris fra
4.995,5.695,5.295,5.395,6.395,5.395,5.395,5.295,5.395,5.895,5.695,5.595,5.695,6.295,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

