
Opstapplaatsen: L

6 dagen / 5 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

31 mei 18 € 765

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 120

Dag 1 • België – Deggendorf
In de voormiddag rijden we richting Keulen en Frankfurt. 
In de namiddag gaat het langs Würzburg naar Deggendorf 
voor installatie in het ***hotel Höttl

Dag 2 • Deggendorf – Wenen
Na het ontbijt rijden we via Linz en St. Polten naar Wenen. 
’s Namiddags maken we een rondrit langs de Ringstrasse 
met bezoek aan het Stadtpark. Aansluitend wandelen we 
door het oude hart van Wenen. Nadien installatie in een 
****hotel in Wenen.

Dag 3 • Wenen
We beginnen de dag aan Schloss Belvédère en maken 
er een wandeling door de tuinen. Nadien gaan we via het 
Hundertwasserhaus met zijn bontgekleurde gevel en de 
Prater met het Riesenrad naar de Donauturm die we facul-
tatief kunnen bezoeken (± € 7 pp). Na de middag hebben 
we vrije tijd om te genieten van een van de vele musea, 
de mooie winkelstraten of de gezellige terrasjes. Na het 
avondmaal worden we in de Wiener Stadthalle verwacht 
voor het concert van André Rieu.

Dag 4 • Wenen
Vandaag staat het “Keizerlijke Wenen” op het programma. 
We brengen een facultatief bezoek aan Schloss Schön-
brunn (± € 16 pp). Aansluitend verkennen we vrijblijvend 
de Kaisersgruft (± € 5 pp). In de namiddag bezoeken we 
facultatief de Hofburg met de keizerlijke appartementen 
en het Sissi Museum (± € 12 pp). ’s Avonds genieten we 
van een Heurigenabend met een typisch Weens menu en 
muziek.

Dag 5 • Wenen – Wachau – Deggendorf
Voor de middag rijden we naar de Wachau, één van de 
mooiste natuurgebieden van Oostenrijk. We maken een 
facultatieve boottocht van Stein tot Spitz (± € 16 pp). We 
sluiten af met een facultatief bezoek aan het beroemde 
Stift Melk (± € 11 pp). Aansluitend rijden we naar Deg-
gendorf voor installatie in het ****NH hotel Deggendorf.

Dag 6 • Deggendorf – België
Voor de middag rijden we richting Nürnberg. Aansluitend 
rijden we verder richting België.

HOTEL 
Ligging: centrale ligging, in de nabijheid van het 
centrum
Uitrusting: mooi hotel met restaurant en bar
Kamers: comfortabel ingericht met badkamer met 
bad of douche en toilet, telefoon en tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden, 1x Heurigenabend met 
typisch Weens menu

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 6e dag het ontbijt
 � Inbegrepen: zitplaatsen categorie 2 tijdens het 
concert van André Rieu
 � Gebruik van draadloze headset
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

STADSPARK WENEN STIFT MELK

ANDRÉ RIEU

M
UZIEKREIZEN

156 157

Een concert van André Rieu is onvergetelijk. Elk concert is een perfecte mix van melodieën gecombineerd met prachtige solisten. Wenen is 
de stad van de muziek en van Sissi. Binnen wandelafstand vindt u alle bezienswaardigheden die van Wenen iets bijzonders maken. Een 
perfecte combinatie dus!

André Rieu in Wenen OOSTENRIJK • NIEUW   

-10%


