Mandag 2. Desember 2019 – 5 dager

Førjulsstemning i Wien
Wien er en av Europas
mest attraktive
hovedsteder, og den
belønner sine besøkende
med en kosmopolitisk
atmosfære og storslagen
arkitektur. Wien er
Østerrikes hovedstad og
rommer mye av Europas
historie, og har vært
midtpunkt for både
keisere og kriger. Denne
ærverdige fortiden
appellerer til dem som
besøker Wien: En
moderne by som har klart
å beholde mye av sine
tradisjoner og skikker.
Lokalbefolkningen er
særlig stolt av sin
kulturarv, som blir tatt
vare på gjennom
musikkfestivaler,
teaterstykker og
tradisjonell kokekunst.

En vakker klassiker!

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv!
Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Dag 1 – Mandag 2. desember:
Oppmøte på Værnes lufthavn kl. 7.30. Her blir alle tatt i mot av en reiseleder fra Vega
Reiser og vi har felles innsjekk. Vi gjør en mellomlanding i Oslo på vår vei til Wien. Ved
ankomst blir vi møtt av vår transport som tar oss med inn til byen og til hotellet som
ligger sentralt med kort gangavstand til de fleste fasiliteter. Etter lunsjtid kan de som
ønsker være med reiseleder på en guidet tur til fots. Vi besøker blant annet St. Stephens
katedral, Mozarts tidligere bosted, Albertine Palaca og flere andre historiske steder og
bygninger. Vi går ned Kärtnerstrasse, Graben, Kohlmakt og får til slutt utsikt over
gamlebyen (rekkefølge kan endres). Kl. 19.00 møtes vi i resepsjonen for felles avgang til
kveldens restaurant.
Dag 2 – Tirsdag 3. desember:
Vi står opp og møter dagen med en god frokost. I dag er det utflukt til Schönbrunn
Palass, en av Østerrikes største stoltheter, og som for øvrig også er på UNESCOs
verdensarvliste. Kl. 10.00 møter vi vår guide som tar oss med på denne utflukten. Etter
omvisningen i dette imponerende palasset, inviteres vi på den tradisjonelle kaken
«Apfelstrudel» som vi får servert i den stilfulle og historiske «Café Residenz». Omtrent kl.
13.30 tar vi bussen tilbake igjen til hotellet, en kjøretur på omtrent 20 minutter. Resten
av ettermiddagen er til egen disposisjon.
Dag 3 – Onsdag 4. desember:
Etter frokost kan de som ønsker slå følge med med reiseleder på en spasertur i byen.
Hofburg
Palass er vel verdt et besøk. I dag kan man også utforske Wien på egenhånd, og kanskje
ønsker man å se seg om på et av byens koselige julemarkeder?
Denne kvelden får vi oppleve noe av det Wien er mest kjent for, nemlig musikk og dans i
verdensklasse! Kl. 17.30 møtes vi i resepsjonen på hotellet for felles avgang til en av
byens vakreste konsertarena «Vienna Kursalon», bygd på 1860-tallet i italiensk
renessanse-stil. Vi får servert en staselig 3-retters middag før vi gode og mette gjør oss
klare for kveldens forestilling med «Salonorchester Alt Wien». Vi får blant annet oppleve
musikk fra Mozart og Strauss, samt ballett, vals og polka. Virkelig en stemningsfull
festaften med noe av det beste Østerrike har å by på.
Dag 4 – Torsdag 5.desember:
Dagen er til egen disposisjon. Kl.10.00
står reiseleder klar for å gi noe tips til
de som ønsker det.
Dag 5 – fredag 6.desember:
Vi begynner hjemreisedagen med
frokost, før vi reiser til flyplassen
klokken 10.00. Flyet har avgang kl.
12.35, og vi flyr via Oslo, før vi kl.
17.15 lander på Værnes. Takk for
turen, og vel hjem!

Vega Reiser AS
Tlf: 73 95 10 15

Grunnpris
Tillegg enkeltrom
Depositum

kr. 11.500,kr. 2.200,kr. 1.500,-

Inkludert:
Flyreise Trondheim – Wien t/r
All transfer iht program
4 netter i dobbeltrom inkl frokost
2 middager (hvorav én konsertmiddag)
1 konsertbillett i Kursalon Vienna
Byvandring i gamlebyen
Utflukt til Schönbrunn Palass med lokalguide
Servering og underholdning ved «Café
Residenz»
✓ Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sunnlandsveien 2

7032 Trondheim

post@vegareiser.no

www.vegareiser.no

