OUDEJAARSAVOND IN WENEN
Oostenrijk

Dag 1 • Belgie – Deggendorf
Voor de middag rijden we richting Duitsland. ’s Namiddags gaat het langs Würzburg en Nurnberg naar Deggendorf waar we overnachten in het ****hotel
The Rilano Deggendorf..
Dag 2 • Deggendorf - Wenen - Unterkirchbach
Via Passau, Linz en Sankt-Pölten gaat het naar Wenen. Na de vrije lunch bezoeken we Schönbrunn waar we facultatief het Paleis (± € 22 pp), het
Koetsenmuseum (± € 7 pp) kunnen bezoeken en/of deelnemen aan de Apfelstrudelshow (± € 12,50 pp). We hebben ook ruim de tijd om rond te wandelen
in de prachtige tuinen en de “Christkindlmarkt”. Aansluitend rijden we naar Unterkirchbach voor onze overnachting en avondmaal in het ***hotel Marienhof.
Dag 3 • Wenen
Na een flink ontbijt vertrekken we richting Wenen. We maken een rondrit langs de “Ringstrasse” met tal van prachtige gebouwen uit de tijd van Keizer
Frans-Jozef. Nadien leidt onze gids ons rond in het historische centrum. Na de vrije lunch vangen we de terugweg naar ons hotel aan met nog een bezoek
aan de Belvederepaleizen en via het prachtige Helenental, een mooi stukje Wienerwald.
Dag 4. • Wenen
Terug naar Wenen om op eigen tempo te genieten van alles wat deze, tot de verbeelding sprekende stad, te bieden heeft. We kunnen een facultatief
bezoek brengen aan de Hofburg (± € 17 pp), Kaisergruft (± € 7 pp), een beroemd Koffiehuis en de kerstmarkt of met onze gids een wandeling maken langs
iets minder bekende monumenten. In de late namiddag keren we terug naar ons hotel waar iedereen zich klaar maakt om in een feestelijke sfeer het
nieuwe jaar in te zetten.
Dag 5. • Wenen
Na een laat ontbijt maken we een rondrit langs het ‘speelse Wenen’ met o.a. het Stadtpark met de Gouden Strauss, het toch wel heel speciaal te noemen
Hundertwasserhaus, het Donaupark met de meer dan 250m hoge Donauturm (± € 14,50 pp), het Prater-park met het wereldberoemde Riesenrad. ’s
Avonds gaan we terug naar Wenen om het Nieuwjaarsconcert van het Wiener Residenz Orchester bij te wonen.
Dag 6 • Unterkirchbach - Deggendorf
We verlaten nu Wenen maar niet zonder halt te houden bij één van de meest merkwaardige monumenten van Oostenrijk, Stift Melk (± € 10 pp , inbegrepen
de Tuin). Op onze rit naar Deggendorf voor onze laatste overnachting in het ****hotel The Rilano Deggendorf, bezoeken we nog de grensstad Passau, met
zijn unieke kathedraal.
Dag 7 • Deggendorf – België
We rijden doorheen Duitsland richting België.
HOTEL MARIENHOF***

Ligging: rustig gelegen in Unterkirchbach, in het hart van het Wienerwald
Uitrusting: gezellig hotel met receptie, lift, restaurant, bar, terras, tuin,
binnenzwembad, sauna, solarium, fitness, gratis wifi in de openbare ruimtes,
ruim ingerichte kamers, badkamer met douche, toilet en haardroger, tv, telefoon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ‘s avonds 3 gangenmenu, met oudejaarsavond buffet

INBEGREPEN

• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 6e dag het ontbijt
• Silvesterbuffet met oudjaar met om middernacht een glas Sekt en live
muziek
• Gebruik van draadloze headset
• Concert van het Wiener Residenz Orchester
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

70

7 dagen / 6 nachten
halfpension
Vertrekdatum

Prijs per persoon

(op basis van 2-pers.-kamer)

28 december 21

€ 819

Toeslag

Prijs per persoon

Eenpersoonskamer

€ 100

Korting

Prijs per persoon

Kind t.e.m. 5 jaar

- € 465

Kind van 6 t.e.m. 11 jaar

- € 340

Opstapplaats: G

