
    

Reis Wenen 

6 – 9 december 2018 

Wenen is een stad die tot de verbeelding spreekt, met een rijke geschiedenis die heel wat sporen 

achterliet in talrijke historische gebouwen. Ook voor kunst- en muziekliefhebbers is er heel wat te 

beleven. Een wandeling in het Praterpark en een ritje in het reuzenrad mogen uiteraard niet 

ontbreken en ook de Kerstmarkt laten we uiteraard niet links liggen.  

We hebben voor ons bezoek geen vast programma, wel een uitgebreide menukaart, waar we ter 

plaatse uit kiezen.  

Voor de kunstliefhebbers 

• In het Kunsthistorische Museum loopt een tentoonstelling van Breughel, naar aanleiding 

van de 450ste verjaardag van zijn overlijden.  

• In de Albertina hangt een uitgebreide collectie van moderne kunst, van Monet tot Picasso.  

• In het Belvedere en in het Leopold Museum kunnen we dan weer kennismaken met de 

meest bekende Oostenrijkse kunstenaars : Gustav Klimt en Egon Schiele.  

Voor de geschiedenis- en architectuurliefhebbers 

• Hofburg, residentie van de Habsburgers met o.a. het Sisi-museum. 

• Stephansdom, de grootste gotische kathedraal van Oostenrijk. 

• Karlskirche met zijn indrukwekkende plafondschilderingen. 

• Het Hundertwasserhaus. 

• Paleis Schönbrunn 

Voor de levensgenieters  

• De Christkindlmarkt (Kerstmarkt) op het plein voor het stadhuis. 

• Een klassiek concert Mozart – Strauss  

• Het Praterpark, met een ritje in het reuzenrad. 

• De Donauturm, een uitzicht op Wenen vanop een hoogte van 160 meter. 

• De Spaanse Hofreitschule met de beroemde witte Lipizaner-paarden 

De prijs voor deze reis bedraagt   570 EUR per persoon (op basis van kamer en ontbijt), 

afhankelijk van de gekozen periode. Voor een éénpersoonskamer is er een supplement van 70 EUR. 

Inbegrepen : 

• Transport van en naar de luchthaven in België vanuit Denderleeuw.  

• Vlucht Zaventem naar Wenen, inclusief handbagage.  De meerprijs voor een grote valies 

bedraagt 50 EUR.  

We nemen een vroege vlucht voor de heenreis (vertrek om 6.30 uur) en een late vlucht voor 



de terugreis (vertrek om 18.20 uur), zodat de eerste en de laatste dag zo goed als volledig 

kunnen benut worden.  

• Verblijf van 3 nachten inclusief ontbijt in een 3-sterrenhotel  

• Begeleiding 

Een annulatieverzekering is optioneel (**) 

De overige onkosten (verplaatsingen in Wenen, middagmalen, avondmalen en inkomgelden) 

worden ter plaatse afgerekend. We eten in principe in groep, maar je kan ook individueel iets eten.  

Waarschijnlijk maken we gebruik van de Vienna Pass, waarmee we de meeste van de hierboven 

beschreven attracties kunnen bezoeken en bovendien gebruik kunnen maken van de ‘fast lane’, 

waardoor je niet bij iedere attractie hoeft te wachten. De Vienna Pass kost 98 EUR voor 3 dagen 

(122 EUR voor 6 dagen).  

 

Ga je mee ? 

Bel naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43  of 0477/688.760). 

 

(**) Voor de annuleringsverzekering hebben we volgende aanbevelingen :  

• Tijdelijke verzekering :  Europ Assistance 

• Jaarformule : Ethias 

http://www.europ-assistance.be/annulatieverzekering/nogo-jaarlijks?funnel&path=/annulatieverzekering/al-mijn-reizen-van-het-jaar
https://www.ethias.be/part/nl/annulatieverzekering/annulatieverzekering-reizen-offerte.html?amc_icid=ethias_nl_assistance08102015_loyaltyarea_quote-annulation#/offerte-index

