
-10%

5 dagen / 4 nachten
kamer & ontbijt

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

15 april 19 € 590

17 mei 19 € 590

05 juni 19 € 590

17 juli 19 € 590

14 augustus 19 € 590

04 september 19 € 590

28 oktober 19 € 590

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 62

Kind tem 11 jaar € 240

Halfpension
(4 avondmalen)

€ 68

Opstapplaatsen: G

Dag 1 • België - Deggendorf
Voor de middag rijden we richting Keulen en Frankfurt. Na 
de middag gaat het langs Würzburg en Nurnberg naar de 
omgeving van Deggendorf voor installatie in een ***hotel.
 
Dag 2 • Deggendorf - Wenen - Unterkirchbach
In de voormiddag rijden we via Linz en St Polten naar 
Wenen. Na de middag maken we een rondrit langs de 
Ringstrasse met bezoek aan het Stadtpark. Aansluitend 
wandelen we door het oude hart van Wenen. Nadien rijden 
we naar Unterkirchbach voor installatie in het ***hotel 
Marienhof.

Dag 3 • Wenen
Vandaag staat het “Keizerlijk Wenen” op het programma. 
In de voormiddag brengen we facultatief een uitgebreid 
bezoek aan Schloss Schönbrunn en zijn park (± € 17 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 (± 
€ 14 pp). ’s Avonds wonen we facultatief een concert van 
het Wiener Residenzorchester bij (± € 25 pp) bij.

Dag 4 • Wenen - Deggendorf
In de voormiddag gaan we naar 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 facultatief kunnen bezoeken (± € 7 pp). Na de middag 
hebben we vrije tijd om te genieten van één van de vele 
musea, de mooie winkelstraten of de gezellige terrasjes. 
In de late namiddag verlaten we de Oostenrijkse hoofdstad 
en rijden tot Deggendorf voor onze tussenovernachting.

Dag 5 • Deggendorf - België
We rijden verder doorheen Duitsland terug naar België.

HOTEL MARIENHOF
Ligging: rustig gelegen in het hart van het Wienerwald, op 
30 minuten van Wenen
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, restaurant, bar, 
terras, tuin, wellness, binnenzwembad, gratis wifi (in de 
openbare ruimtes)
Kamers: comfortabel ingericht met badkamer met bad/
douche, haardroger en toilet, bureau, radio, tv, telefoon, 
minibar, kluisje
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen maaltijden 
of buffetten

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR 
 � Kamer met ontbijtbuffet 
 � 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

HUNDERTWASSER STADSPARK

HOFBURG

De Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de stad van muziek, koffiehuizen, Lippizaners en van Sissi. Binnen wandelafstand vindt u alle 
bezienswaardigheden die van een citytrip Wenen iets bijzonders maken: feeërieke stadsparken, prachtige oude en moderne gebouwen, musea 
en keizerlijke paleizen.

Wenen OOSTENRIJK • VERNIEUWD     


