
PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1 en 2: HEENREIS - 
SALZBURG - WENEN 
We vertrekken in de late namiddag 
richting Duitsland. 
In de vroege ochtend rijden we 
Oostenrijk binnen, ontbijten eerst 
nog onderweg en stoppen te 
Salzburg, stad van Mozart. 
We kunnen toch niet nalaten de 
Burg en de Salzburger Dom te 
bezoeken en daarna een 
wandeling te maken doorheen de 
pittoreske Altstadt. 

Vrije lunch in de stad en in de 
vroege namiddag rijden we door 
naar Wenen. Avondmaal en 
overnachting kan in een der 
comfortabele jeugdherbergen of zo 
het budget het toelaat in een meer 
dan betaalbaar sterrenhotel. 
Avondwandeling in het oude 
stadscentrum.

Dag 3: WENEN
Na het ontbijt starten we een 
verkennende wandeling vanaf de 
Heldenplatz, doorheen de Hofburg, 
Michaelaplatz, het museum van de 
Spanische Hofreitschule met 
bezoeken naar keuze. Het gaat 
verder over de Kohlmarkt naar 
Stephansplatz, waar wij een 
bezoek brengen aan de 
Stephansdom en het Ankeruhr 
(Jugendstil). 

Na een lunchpauze begint de echte 
Jugendstil ontdekking: van de 
Staatsoper naar Sezession, 
Karlsplatz (paviljoenen van Otto 
Wagner) en langs 
Schwarzenbergplatz (monument 
Rode Leger) naar het Belvedere 
voor een bezoek (werken van 
Klimt, Schiele, Kokoschka). 
We flaneren verder langs de 
Naschmarkt en de Getreidemarkt 
naar het museumkwartier. Na het 

avondmaal kunnen we voor wat 
ontspanning naar de Prater.

Dag 4: WENEN
‘s Morgens keren we terug naar het 
oude centrum en dalen af in de 
Kapuzinergruft met de imposante 
praalgraven van alle Oostenrijkse 
keizers. Dan gaat het door de 
Hofburg naar de Nationale 
Bibliotheek waar we de Pronkzaal 
bewonderen. 
Na de lunch bezoeken we de 
Hofburg en de Schatkamer, waarna 
wat tijd overblijft voor shopping in 
het centrum. Na het avondmaal 
kunnen we afzakken naar een der 
talrijke scènecafés maar we kunnen 
er ook een heel gezellige (wijn)
avond van maken in een Heurigen 
in Grinzing, even buiten het 
centrum van Wenen.

Dag 5: WENEN 
Nadat de bagage in de bus is 

geladen, gaan we de kunsttoer op 
naar het Kunsthaus Wien voor een 
bezoek aan de Hundertwasser 
tentoonstelling en het 
Hundertwasser huis, waar we in 
bewondering staan voor deze 
eigenzinnige, doch briljante geest. 
Na een wandeling door het 
Weense stadspark (lunch) rijden 
we naar Schloss Schönbrunn voor 
een bezoek aan het kasteel, de 
Gloriette, het koetshuis en de 
reusachtige tuinen.

Dag 6: TERUGREIS

STAD MIJNER DROMEN

Vanaf 4 dagen met WENEN
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