SPF

WIEN 26-29 APRIL 2020
Wien är huvudstaden i Österrike som gjort sig känd för sina vackra
byggnader, romantiska atmosfär och klassiska musik. Mer än hälften av
Wiens yta består av grönområden, medan den gamla innerstaden lockar
med sin rika historia och många slottsbyggnader. En stor del av Wiens
arkitektur skvallrar om förkärleken till jugendstilen och tiden som
Österrike och Wien var ett storslaget imperium.
Res med oss till Wien och låt dig charmas av denna vackra stad!
DAG 1

26 april

En privat buss tar er från Älmsta via Norrtälje till Arlanda.
Ni flyger med Austrian Airlines 09.35 på morgonen och landar i Wien 11.50. På
flygplatsen möter er svensktalande guide för transport till hotellet och incheckning. Eftermiddagen lämnas fri för egna strövtåg innan ni samlas igen på kvällen för en gemensam välkomstmiddag på hotellet.

DAG 2

27 april

Efter frukost väntar en stadstur med svensktalande guide. Buss och promenad
Bussen passerar många av Wiens mest omtyckta och imponerande sevärdheter
som Hofburg, Stadsoperan, Burghtheater och rådhuset . Ni fortsätter till det
vackra slottet Schönbrunn där en rundtur väntar. Turen avslutas med en lunch
på Restaurant Residenz på slottet. Ni får sedan en stund att själva upptäcka de
vackra omgivningarna runt slottet innan bussen tar er tillbaka till hotellet.
Resten av eftermiddagen och kvällen på egen hand.

DAG 3

28 april

Dagen spenderas på egen hand. I Wien hittar du ett antal museer med berömda
verk. Vad sägs till exempel om Wien Museum där du kan ta del av stadens historia,
Belvedere, där du kan beskåda Gustav Klimts berömda verk Kyssen eller Sigmund
Freud museum, som ligger i psykoanalysens faders gamla hem? Åk gärna en båttur
på floden Donau för att upptäcka staden från ett nytt perspektiv.
Hundertwasserhaus är ett knasigt bostadshus i Wien, som invigdes 1986. Huset,
som består av 50 lägenheter, byggdes för att vara ett med naturen och liknar något
från Lustiga huset på Gröna Lund. Här finns inga raka linjer och byggnaden är dekorerad med växter och blomster av hyresgästerna.
Stephansdomen, byggt på 1200-talet, är ett måste med den kända spiran som
sticker upp över takåsarna i Wien. Du kan klättra upp i kyrkan för en svindlande
utsikt över staden.

Extra tillval: Middag och konsert på Kursalon
Upplev en kväll med wiensk charm med denna underbara konsert med musik av
Mozart och Strauss i Wiens Kursalon. Njut av en trerätters måltid i den ståtliga
restaurangen Café Restaurant Johann för att sedan lyssna till de berömda valserna, polkan, arierna och duetterna, tolkat av salongsorkestern Old Vienna.
17.30 Promenad från hotellet till Wien Kursalon (ca 12 min)
18.00 Galamiddag
20.15 Konserten startar
22.00 Konserten slutar. Promenad tillbaka till hotellet

DAG 4

29 april

Dags för hemresa! Bussen hämtar gruppen 13.00 på hotellet för resa till
flygplatsen. 15.15 lämnar ni Wien och landar åter på Arlanda 17.30.

HOTELL Mercure Grand Hotel Biedermeier Wien****
Mercure Grand Hotel Biedermeier Wien ligger vid en rofylld och unik Biedermeier
-passage nära stadsparken. Det tar bara 15 min att promenera till Wiens historiska stadskärna. Hotellet har rum med luftkonditionering, inredning i Biedermeier-stil, eget badrum, hårtork, kabel-TV och värdeskåp.

- i alla utHotellet har även en relaxavdelning medEnkelrumstillägg:
gym och bastu. Wi-Fi????:
är gratis
rymmen. De har två restauranger som serverar österrikiska rätter , café och en
mysig bar .
PRIS PER PERSON:

7.975:- / Del i dubbelrum

Enkelrumstillägg: 1.475:-

Med reservation för eventuella ändrade transportkostnader samt skatte-, tull-, avgifts- och valutaförändringar

I priset ingår:






Flyg med Austrian Airlines Arlanda-Wien tur & retur
Del i dubbelrum på Mercure Grand Hotel Biedermeier Wien****
Frukost på hotellet
Välkomsmiddag
Alla transporter, utflykter inträden och lokala guider enligt program

Valfria tillägg per person:
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris
Kompletterande reseförsäkring
Middag och konsert, Kursalon: 1.195:-

