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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Keizerlijk Wenen
Typisch Wenen: Koninklijk, Keizerlijk en
Trendy

Volledige verzorgde vliegreis naar Wenen op de klassieke manier in
oktober: of het nu Wiener Schnitzel is, Sissi, Mozart of het romantische
Paleis Schönbrunn. Tijdens deze reis ervaart u alles wat typerend is
voor een bezoek aan de charmante culturele hoofdstad van
Oostenrijk. Paleis Schönbrunn met zijn bijna oneindige aantal kamers
wacht op u, evenals de Hofburg met zijn fascinerende zilvercollectie
en het Sissi-museum. Grandioze mix van klassieke en moderne
architectuur en Weense gezelligheid in de traditionele Heurigen en
koffiehuizen waar u ook de heerlijke Sachertorte kunt proeven, u
beleeft het allemaal. Door de perfecte vliegtijden heeft u ruim de tijd
om de stad te ontdekken, uiteraard met een volledig excursie
programma en veel entrees inclusief, zoals u van ons gewend bent
ook o.l.v. onze eigen De Limburger Reizen reisbegeleiding en ervaren
lokale gidsen. Verblijven doen we in het comfortabele 4* hotel Roomz
in de centraal gelegen wijk Prater. De transfer vanuit Limburg naar de
luchthaven is uiteraard ook inclusief! Reis mee en ervaar de typische
Weense charme.

5 dagen vanaf
€ 1.049,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar
Düsseldorf Airport

Vlucht Düsseldorf - Wenen met
Austrian Airlines v.v.

23 kilo bagage en 8 kilo handbagage

Lokale transfers in Wenen per luxe
touringcar

Audiosysteem (oortjes)

4 overnachtingen met logies en
ontbijt in 4* Roomz

Rondleidingen o.l.v. Nederlandstalige
gids
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Dag 1 - Heenreis & vrije tijd

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we naar de luchthaven
van Düsseldorf. We vliegen om 10.10 uur met Austrian Airlines (o.v.b.
wijzigingen) rechtstreeks naar de luchthaven van Wenen waar we
rond 11:50 uur landen. Na aankomst transfer naar ons viersterrenhotel
Roomz. U heeft de rest van de middag de gelegenheid de omgeving
van het hotel te ontdekken, de leuke wijk Neubau nabij het centrum.
Ook is het eenvoudig reizen met het openbaar vervoer door heel
Wenen. Uw eigen reisbegeleider en de receptie van het hotel
informeert u graag! Herzlich Wilkommen!

Dag 2 - Stadsrondrit- en wandeling Wenen

Na een goed verzorgd ontbijt stappen we aan boord van onze
touringcar voor een stadsrondrit o.l.v. onze Nederlandstalige gids. U
ziet alle hoogtepunten van Wenen – de stad uit vele dromen –
elegantie en nostalgie komt u hier tegemoet. Langs de ring zien we
de vele bezienswaardigheden. We brengen een bezoek aan de
Stephansdom en de catacomben (entree incl. reissom), het
belangrijkste gotische bouwwerk van Oostenrijk. Vervolgens
ontdekken we verder te voet het centrum van Wenen. We eindigen
de rondleiding op de Naschmarkt, de beroemdste markt van Wenen
kent een geschiedenis die teruggaat tot de 16e eeuw. Op de
Naschmarkt maakt u een culinaire wereldreis. Vervolgens vrije tijd en
later in de middag transfer terug naar ons hotel. In de omgeving van
het hotel vindt u vele restaurants met vele smaken.

Dag 3 - Schloss Schönbrunn, Prater & vrije tijd

Een hoogtepunt! We bezoeken het imposante Schloss Schönbrunn,
het beroemdste gebouw van Wenen en UNESCO werelderfgoed. Een
mooi park, de Schlossgarten, omringt het paleis dat in het begin van
de 18de eeuw gebouwd werd en de verblijfplaats was van Keizerin
Sissi. We maken een uitgebreide rondleiding door dit bijzondere
kasteel en de staatszalen vol pracht en praal (entree en rondleiding
incl. reissom). Verder naar een volgende bekendheid in Wenen, de
Wiener Prater, waar u een rondje in het klassieke reuzenrad Prater
kunt draaien (incl. reissom). Geniet van het mooie uitzicht over
Wenen. De resterende middag en avond is ter vrije beschikking. Een
tip voor vanavond is een muzikale avond! Wenen: de wereldhoofdstad
van de muziek. In geen stad ter wereld hebben zoveel beroemde
componisten gewoond als in Wenen. Uw reisbegeleider informeert u
op 1e dag over de mogelijkheid om een klassiek concert te bezoeken.
Dit kunt u eventueel ook vooraf zelf reserveren.

Dag 4 - Vrije ochtend, Hofburg & Weens diner

Rondleiding en entreeticket Schloss
Schönbrunn

Rondje in het klassieke Prater
Reuzenrad

Entree en rondleiding
(audiosysteem) Hofburg

1x Weens 3-gangen diner (Wiener
Schnitzel)

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleider
gedurende de gehele reis

Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entreegelden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

SGR bijdrage € 5,- per persoon
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Deze ochtend heeft u vrije tijd, bezoek eventueel een van de vele
koffiehuizen uiteraard gecombineerd met een heerlijke stukje
Sachertorte, gemaakt volgens oude beroemde geheime recept uit
Wenen. In de middag gaan we naar de Hofburg, honderden jaren het
bastion van de Habsburgse en Keizerlijke monarchen, voor een
bezoek (entree en rondleiding incl. reissom). Het voormalige hart van
Keizerlijk Wenen, een immens paleizencomplex. U ziet o.a.
Schatzkammer waar vele juwelen en schatten bewaard worden, met
als pronkstukken de grootste kroonjuwelen uit de Middeleeuwen en
de keizerskroon van Oostenrijk, maar ook het Sissi-Museum en de
keizerlijke appartementen. Vanavond een gezamenlijk typisch Weens
diner in een lokaal restaurant, waar uiteraard de Wiener Schnitzel niet
zal ontbreken!

Dag 5 - Vrije ochtend & terugreis

Onze laatste reisdag helaas, Auf Wiedersehen!! U heeft nog vrije tijd
tot ca. 14.00 uur om te winkelen of een museum te bezoeken.
Vervolgens de transfer naar de luchthaven. Vol nieuwe keizerlijke en
koninklijke indrukken vliegen we om 17.40 uur vanuit Wenen terug
naar Düsseldorf, waar we rond 19:15 uur landen. Na aankomst staat
onze touringcar weer gereed om u naar de uitstapplaatsen te
brengen.

Hotel informatie

Roomz Vienna Prater****

Dit moderne en goed verzorgde 4* hotel is gelegen op een ideale
locatie, vlakbij het Wiener Prater met het reuzenrad en het
stadscentrum. De kamers zijn modern en comfortabel ingericht. Het
metrostation Prater is op 100 meter gelegen, waarmee u snel door de
hele stad kunt reizen. Iedere ochtend staat een ontbijtbuffet voor u
klaar voor de dag goed te beginnen. In het hotel is gratis WiFi
beschikbaar.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt, en 1 diner
Eenpersoonskamertoeslag: € 140,-

Hotel website: https://www.roomz-hotels.com/de/roomz-vienna-...
Hotel adres: Hotel roomz Vienna Prater, Rothschildplatz, Wenen,
Oostenrijk Overige info

Vluchtdetails en programma onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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