
Oostenrijk
Wenen

P R I M A T O U R S

Voor de liefhebbers van citytrips is Wenen uiteraard een must. Het is een heerlijke stad waar de Habsburgers 
gedurende 6 eeuwen de plak hebben gezwaaid. U wandelt letterlijk van het ene paleis naar het andere. Voor velen 
is Wenen ook de muziekstad bij uitstek. Hier woonden en werkten immers Mozart, Beethoven, Haydn, Mahler, 
Schubert en verschillende generaties Strauss... Wenen is ook de stad van de Wiener jugendstil met o.a. Gustav 
Klimt en Otto Wagner. Maar bovenal hebben ‘De Blauwe Donau’ en de legendarische keizerin Elisabeth, beter 
gekend als ‘Sisi’, aan Wenen een wereldfaam bezorgd. We bezoeken de bijzonderste monumenten, schitterende 
parken en maken een uitstap in het romantische Wienerwald. Wegens beperkt autocarverkeer in de stad, worden 
de bezoeken in de binnenstad te voet afgelegd. Deze reis blijft voor altijd in uw geheugen gegrift!



Verken het beste van Wenen!

PROGRAMMA

1e dag (D) 
Met onze luxe autocar rijden we via de Duitse autowegen richting 
Oostenrijk.  De volgende 5 nachten is uw kamer gereserveerd in 
Hotel Wiental 4*, waar we hartelijk ontvangen worden door de 
Familie Rieger.

2e dag (OLD) 
Na een uitgebreid ontbijtbuffet vertrekken we voor een rit langs 
de bekende Ringstrasse van Wenen. We zien o.a. de Staatsoper, 
de Neuburg, de paleizen van het Natuurhistorische en Kunsthis-
torische museum, het parlement, Rathaus en het Burgtheater. 
We stoppen in de prachtige rozentuin van de Volksgarten en 
wandelen naar het witmarmeren beeld van keizerin Sisi. Onze 
tocht gaat verder via de Weense universiteit, de Votivkirche en 
we houden halt bij het bekende Hundertwasserhaus.  In de 
namiddag bezoeken we het stadspark met de bekende ‘gouden’ 
Johann Strauss en we sluiten de dag af in de schitterende tuinen 
van het paleis Belvedere. 

3e dag (OLD) 
Na het ontbijt maken we een excursie door het romantische 
Wienerwald waar we het voormalige jachtslot van kroonprins 
Rudolf van Habsburg en de cisterciënzerabdij Heiligenkreuz 
bezoeken. Na de lunch bezoeken we indien mogelijk de bekende 
Staatsoper. Vervolgens krijgen we een rondleiding in het paleis 
Schönbrunn, de voormalige zomerresidentie van de Oostenrijkse 
keizers, en genieten we nog van wat vrije tijd in het schitterende 
kasteelpark. 

4e dag (OLD) 
We starten deze dag met een bezoek aan de bekende Stephans-
dom, hét ‘symbool van Wenen’. Onze gids begeleidt ons 
vervolgens door het oude stadscentrum. Via het Dorotheum, de 
Albertinaplatz, de Hofburg, de Heldenplatz en de Maria-There-
sien-Platz bereiken we ons restaurant. Na de lunch wandelen we 
door de Burggarten, met de standbeelden van Mozart en Keizer 
Franz-Joseph,  naar de Kapuzinergruft voor een bezoek. Een 
Weens kopje koffie bij  het bekende huis Sacher hebben we dan 
wel verdiend. Daarna rijden we naar het hotel voor het diner. 
Een must tijdens uw bezoek aan Wenen is uiteraard een concert. 
Vandaag eindigen we dan ook de dag in stijl met een concert 
waar we getrakteerd worden op de meesterlijke muziek van 
Mozart en Strauss. Deze dag was op en top Weens! 

5e dag (OLD)
In de voormiddag rijden we terug naar Wenen en bezoeken er de 
bekende Karlskirche, voor velen dé mooiste kerk van Wenen. 
Daarna wandelen we over de Karlsplatz via het Musikverein naar 
de kleurrijke Naschmarkt. Deze leuke dagelijkse markt wordt ook 
wel eens de ‘maag van Wenen’ genoemd. Na de lunch is er vrije 
tijd voorzien of kan u kiezen om deel te nemen aan een geleide 
wandeling langs o.a. de Peterskirche, het huis van de Duitse 
Orde, het Mozarthuis, de Ankerklok, de huwelijksfontein, de 
Judenplatz en de bekende Ferstel galerij…  

6e dag (O) 
Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts met de nodige stops 
onderweg. 

O= ontbijt L= lunch D= diner

Wenen 6 dagen

Begeleide citytrip
per luxe autocar.



TOESLAG: 11A: + € 75. VEEL INBEGREPEN: 5 x diner, overnachting en 
ontbijtbuffet; 4 x lunch; 1 x broodjes op de heenreis; reis en excursies met 
luxe autocar; audioguide systeem; deskundige begeleiding; BTW, wegen- 
en verblijfstaksen cfr. 01/02/2021. NIET INBEGREPEN: tafeldranken; 
inkomgelden: kapel Mayerling: ca. € 8; abdij Heiligenkreuz: ca. € 8; 
Stephansdom: ca. € 6,5; Opera: ca. € 9; Schönbrunn: ca. € 16; Karlskirche: 
ca. € 7; Kapuzinergruft: ca. € 8; concert: ca. € 55 (prijswijzigingen 
voorbehouden); persoonlijke uitgaven; reis- en annuleringsverzekering.
REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat. 

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark 
Walenstraat 30; Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir; 
(vertrektijden worden later meegedeeld).
Programma onder voorbehoud van wijziging.

AFREIS
DATA

6 -DAAGSE BEGELEIDE CITYTRIP

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

01/05/2022 € 645

16/06/2022 € 645

29/07/2022 € 645

13/10/2022 € 625

30/10/2022 € 625

CAROLUS.BE

HOTEL-INFO

Hotel Wiental 4* gelegen in het Wienerwald, behoort toe aan de 
familie Rieger. Een heel persoonlijke bediening behoort tot de 
huismentaliteit. Comfortabele kamers uitgerust met bad of 
douche en toilet, haardroger, TV, telefoon. Lift. Gratis WiFi in de 
gemeenschappelijke ruimtes. Ontbijtbuffet. Gratis gebruik van 
sauna’s, stoombad en fitnessruimte. 

Logies
11A: standaard éénpersoonskamer 
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.)
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