5‐DAAGSE CITYTRIP (autocarreis)
WENEN
dinsdag 01 tot zondag 06 november 2022

i.s.m. Reizen Patteeuw

Wenen doet je denken aan Johann Strauss, Lipizzaners en Sachertorte. Dagen kan je in de
Oostenrijkse stad rondwandelen, volop genietend van de typisch Weense sfeer. In deze oude, stijlvolle
stad valt altijd wat te beleven. De pracht en praal van een groots verleden is nog overal aanwezig. De
rijkdom aan historische gebouwen zal je onmiddellijk verrassen: het Parlement, het Habsburger
Paleis, de Staatsopera, de St.‐Stephansdom… en de vele Jugendstilgebouwen. Het stadscentrum is
voor het grootste gedeelte verkeersvrij zodat je ongestoord kunt rondslenteren in de exclusieve
winkelwandelstraten. Misschien breng je ook een bezoekje aan één van de vele koffiehuisjes? Een
bezoek aan Wenen... een lang gekoesterde droom die voor jou eindelijk in vervulling gaat.
DAG 1:
We vertrekken in de vroege morgen naar de omgeving van Passau voor het avondmaal en
overnachting
DAG 2:
Na het ontbijt rijden we via Linz naar St.‐Florian voor een bezoek aan de wereldberoemde abdij , een
parel van de Oostenrijkse barok. Met een beetje geluk worden we daar onthaald met een stukje
klassieke muziek. Daarna gaat het richting Wenen. Bij aankomst brengen we een bezoek aan Wiener
Prater, het Weense amusementspark met zijn reuzenrad, het grootste ter wereld. Daarna installeren
we ons in ons 4*hotel, centraal gelegen in de stad.
DAG 3:
Na het ontbijt maken we met de plaatselijke gids een stadsrondrit met bezienswaardigheden als het
Belvederepaleis, het Hundertwasserhaus en UNO City. Na het middagmaal gaan we naar de
Michaelerplatz voor een bezoek aan de Hofburg, de keizerlijke residentie in het Oude Wenen. De
keizerlijke appartementen van Sissi en Franz Joseph staan vol met de mooiste schatten uit hun tijd.
Na het avondmaal in het hotel is er gelegenheid tot het bijwonen van een Straussconcert.
DAG 4:
Na het ontbijt brengt de autocar ons naar de keizerlijke zomerresidentie Schonbrunn. Dit kasteel ligt
in een prachtig park. Een lokale gids leidt ons door het kasteel en de Oostenrijkse keizerlijke
familiegeschiedenis. Na het middagmaal bezoeken we de Stephansdom en enkele andere belangrijke
bezienswaardigheden zoals de pleinen de Hoher Markt met het Anker Uhr, de Judenplatz, de Platz
am Hof, de Graben met de Pestzuil en de Kapuzinerkirche met de Kapuzinergruft, de begraafplaats
van de Keizerlijke familie met o.a. Maria Theresia en Sissi. In de vooravond rijden we naar een
wijnkelder in Wenen voor een avondmaal met ambiance.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

DAG 5:
Na het ontbijt vertrekken we richting Melk voor een bezoek aan de mooiste barokabdij van
Oostenrijk. We keren terug naar ons overnachtingshotel voor de laatste overnachting.
DAG 6:
Na een vroeg ontbijt zetten we onze reis verder huiswaarts via Regensburg en Frankfurt.

Prijs: 1030 € per persoon in vol pension (bij reservatie vóór 01 juli 2022)
Prijs: 1055 € per persoon in vol pension (bij reservatie vanaf 01 juli 2022)
Toeslag éénpersoonskamer: 175 €

Logement: hotel Raina Vienna (of gelijkwaardig)

Inbegrepen (zie ook volgende pagina):



Lokale Nederlandstalige gids voor Hofburg, Schönbrunn en stadsrondrit Wenen
Audiogids*

* Wij voorzien koptelefoons voor bepaalde reizen vanaf 30 personen. Dit systeem wordt vooral gebruikt voor rondreizen
en citytrips. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje. Ideaal voor op
drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.

Faculatief (indien gewenst: bij inschrijving te reserveren):


Straussconcert: ca. 70 euro/pers.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:







Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein‐ of
boottochten)
 Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine
Niet inbegrepen in de prijs:









Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie‐ en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.




Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

