Opplev våren i Wien!
Like vakker som på keiserens tid. Har du bare den minste sans for romantikk og nostalgi, er Wien
breddfull av fine opplevelser. Eventyrlig og vakker arkitektur, på teatrene spilles lystige operetter, i
de gamle kvartalene i Grinzing skåler wienerne i kjølig hvitvin og omgås hverandre til tonene av
gemyttelig Schrammel-musikk.
Det blir byrunde med lokal guide som viser og forteller oss om severdigheter som Hofburg,
Parlamentet, Staatsoper, Burgtheater, Rathaus, Stefansdomen og selvfølgelig skal vi besøke slottet
Schônbrunn. Det blir også utflukt til Bûrgenland og det vakre Esterhazy Slott og deretter
vinsmaking i Rust.
Tirsdag 30.april
Hjemstedet-Gøteborg-Kiel
Avreise til avtalt tid og sted. Båten går fra Gøteborg kl. 18.45 og det blir kveldsbuffet med drikke rett
etter avgang.
Onsdag 1.mai
Kiel-Dresden
Frokost før ankomst kl. 09.15. Det går raskt sørover på gode veier, vi passerer Berlin og kommer til
Dresden på sen ettermiddag. Kanskje vi rekker en liten runde i byen på veien til hotellet, der vi spiser
middag og overnatter.
Torsdag 2. mai
Dresden-Wien
Frokost, utsjekk og avreise mot den tsjekkiske grensen. Videre går turen forbi Praha og sørover mot
Brno og ved Jihlava svinger vi mot Znoimo og den østerriske grensen. Vi ankommer Wien fra nord-øst
gjennom et ganske flatt landskap og vel framme på Arcotel Wimberger, ikke langt fra Westbahnhof,
pakker vi ut for fire netter. Allerede nå føler vi på Wiens pulserende kveldsliv!
Fredag 3. mai
Wien
Lang og god frokost før vi er klare til å se nærmere på Wien. Med skandinavisktalende lokalguide drar
vi ut på en tre-timers runde og ser severdigheter som Hofburg, parlamentet, Staatsoper,
Burgtheater, Rathaus, Stefansdomen og selvfølgelig slottet Schönbrunn. Vi skal også få en guidet tur
inne i Schönnbrunn.
Det blir tid til egen disposisjon og lunsj på egenhånd. Kanskje vil du kjøre hestetaxi? Selvfølgelig må
du smake Sachertorte, en sjokoladekake som ble oppfunnet av Franz Sacher i 1832 og er en av de
mest berømte kulinariske spesialitetene fra Wien. Du kan også besøke Mozarthaus og få historien om
hans liv. Det er også mulig og lytte til noen av hans verker. Til avtalt tid kjører bussen tilbake til
hotellet og det blir felles middag.
Lørdag 4. mai
Wien
Vi nyter frokosten mens dagen planlegges. I dag er dagen din! Hotellet ligger ikke langt fra Wiens
lengste shoppinggate, som starter ved Westbahnhof og går nesten helt ned til Burgring (gamlebyen).I
dag kan du gjøre det du ikke rakk i går, for nå kjenner du jo litt av byen.
I kveld kjører vi opp til Grinzing. Nå skal vi oppleve en riktig «Heurigerabend», der vi spiser, skåler og
lytter til «wienerliedermusikk». Dette blir en tradisjonspreget wieneraften!
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Søndag 5. mai
Dagsutflukt til Burgenland
Etter frokost reiser vi sørover og ut av byen. Vi skal besøke det ungarske Østerrike, det pittoreske
Burgenland med sin egen sjarm og mange storker på takene.
Turen legges innom Mayerling og kapellet der kronprins Rudolf ble funnet død i 1889. Vi skal besøke
Esterhazy Slott, et av de vakreste barokk-palass i Østerrike. Slottet er kanskje mest kjent for sin
kapellmester, Joseph Haydn, som bodde her i 40 år. Dagens lunsj får vi servert på restaurant Alte
Schmiede. Videre besøker vi byen Rust der det blir vinsmaking på en tradisjonell vingård. Vel tilbake i
Wien blir det felles middag på kvelden
Mandag 6. mai
Wien-Gasthof zum Biber
Tidlig frokost, utsjekk og avreise. Opplevelsene er ikke over, men vi forlater Wien for denne gang og
setter kursen rett vestover. Ved Melk kjører vi ned til Donau, der vi passerer en av verdens mest
storstilte barokkbygninger, klosteret «Stift Melk». Vi fortsetter langs elven til Ybs, hvor vi igjen er
oppe på Autobahn. Ved Linz svinger vi nordover og passerer grensen til Tyskland ved Passau.
Dagen i dag er jo en bussdag og det går radig unna på gode veier. På kvelden kommer vi til hyggelige
«Gasthof zum Biber», som ligger landlig til. Dette er et spesielt sted med hyggelig vertskap og veldig
god mat. Middag og overnatting.
Tirsdag 7.mai
Gasthof zum Biber-Kiel
Tidlig frokost og avreise. I dag følger vi Autobahn nr. 7 nordover og passerer kjente byer som Kassel,
Gôttingen, Hannover og Hamburg. Vi kommer til Kiel i god tid før avgang med Stena Line kl. 18.45.
Om bord blir det kveldsbuffet med drikke.
Onsdag 08.mai
Kiel-Gøteborg
Frokost før ankomst Gøteborg kl.09.15. Vel om bord i bussen kjører vi nordover mot Norge. Det blir
en pause på svensk side og vi er tilbake i Drammensområdet ca. kl. 16.00.
Avreise 30. april - 9 dager.
Pris kr. 13.900,- pr.person, som inkluderer følgende:
*Komfortabel turistbuss på hele reisen
*Reiseleder
*Gøteborg – Kiel tur/retur i dobbel innvendig lugar med halvpensjon
*Seks overnattinger i dobbeltrom med frokost og fem middager
*Byrunde i Wien med skandinavisktalende lokalguide og inngang/guiding på Schônnbrunn slott
*»Heurigerabend» i Grinzing, middag med 1 glass vin
*Inngang og guidin g på Esterhazy slott med engelsktalende guide
*Vinsmaking på vingård i Rust
*Lunsj på restaurant Alte Schmiede
Tillegg:
*Enkeltrom kr. 2.400,*Enkel innvendig lugar kr. 600,*Enkel utvendig lugar kr. 1.100,*Utvendig dobbellugar kr. 500,- per lugar
*Avbestillingsforsikring kr. 695,-
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