
  

 

Följ med PRO och SPF Laxå till Wien, 
en av Europas vackraste huvudstäder  

5-dagars flygresa med wienerkonsert, båttur på Donau, Schönbrunn 

slott, Burgenland, Grinzing och mycket mer! 
 

Avresa från Laxå torsdag 13 oktober 2022 
 

 

 

Varmt välkomna till höstens 5-dagars resa med 

flyg som
 
går till Wien ”an der schönen blauen 

Donau” – Österrikes huvudstad och en av 

Europas vackraste huvudstäder. Wien är en stad 

som erbjuder det mesta – enastående kultur, 

vacker arkitektur och fina vyer vid Donau. 

Oktober är en perfekt tid att resa hit – det är inte 

för varmt längre, men fortfarande behagliga 

temperaturer. Följ med oss till denna underbara 

stad och upplev dessutom en äkta 

Wienerkonsert, Wachaudalen med båttur på 

Donau, det vackra slottet Schönbrunn, vin-

områderna i Burgenland och mycket mer.
  

 

Torsdag 13/10: Buss från Laxå via Örebro till Arlanda innan vi flyger till Wien 

Samling i Laxå redan kl. 04.00 på morgonen där vår förstklassiga buss väntar för resan till Stockholm 

Arlanda flygplats. Vi hämtar även vid Scandic Västhaga, Örebro vid behov. Vi flyger med Austrian 

Airlines med avgång kl. 09.35 direkt till Wien. OBS: Ingen mat ingår på planet, men man kan köpa 

enklare mackor och dryck ombord. Vid ankomst Wiens flygplats kl. 11.50 hämtar vi upp vårt bagage 

och med vår österriska buss åker vi nu till en närbelägen restaurang för en enklare lunch. Därefter möter 

vi vår svenska lokalguide Birgitta Kleisinger som skall vara med oss på alla utflykterna i Österrike. 

Birgitta är ursprungligen från Stockholm men har bott många år i Österrike. Vi åker nu direkt till centrala 

Wien och gör en stadsrundtur där vi ser Hofburg, Stefansdomen, Hundertwasserhaus och flera andra 

sevärdheter på vår rundtur som delvis är till fots. Därefter checkar vi in på vårt hotell Leonardo Hotel 

Wien, ett bra centralt och modernt mellanklasshotell med bra läge till shopping, kaféer och restauranger.  

Hotellet blir vår bas under vår vistelse i Wien.  Efter incheckning serveras middag i hotellets restaurang. 

 
Wien 
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Fredag 14/10: Utflykt till Burgenland och ”Heurigenafton” i Grinzing       

Vi börjar dagen med en god frukost på hotellet. Idag åker vi med Birgitta på en mycket intressant 

heldagsutflykt till Burgenland som är Österrikes största vinområde. Området kallas även för ”ungerska 

Österrike” då området var ungerskt fram till efter första världskriget. Vi passerar många pittoreska byar 

längs vår väg, och ser dessutom många hus med storkbon på taken. Speciellt i Rust, som är känt som 

”storkarnas paradis”. Vi kommer till Neusiedler See där vi gör en båttur och ombord serveras grilltallrik 

med fritt vin och underhållning. Efter denna trevliga båttur, som även är inne på ungerskt vatten, åker 

vi till vingården Weingut Just i Rust. Här skall vi provsmaka ett par viner och kanske också köpa med 

oss ett par flaskor hem. Kl. 18.00 startar vår kvällsutflykt och bussen tar oss till stadsdelen Grinzing där 

kvällens middag serveras i lustigt lag på restaurang Grinzinger Rudolfshof. Detta kallas 

”Heurigenabend”, en traditionspräglad Wienerafton med middag, vin och underhållning. Två glas vin 

ingår till maten. Så småningom går bussen tillbaka till vårt hotell. 

   
      Heurigenabend på Rudolfshof i Grinzing 
 

 

 
       Vacker natur i Burgenland 

 

 

Lördag 15/10: Slottet Schönbrunn.  På kvällen en oförglömlig Wienerkonsert  

Efter frukost har vi en ledig förmiddag framför oss i Wien. Idag startar vi rundturen med Birgitta kl. 

13.00. Wien, metropolen med sina nästan 2 miljoner invånare, är Österrikes hjärta. Det är en förtrollande 

stad med magnifika byggnader och fina omgivningar. Varifrån man än betraktar staden – från berg eller 

kullar, från broar eller kyrktorn är den alltid annorlunda, men ändå lika bländande vacker. Vi skall nu 

besöka det imponerande slottet Schönbrunn i utkanten av staden. Här skall vi ha guidning och vi får se 

ett 20-tal salar och rum. Många av balettscenerna under nyårskonserten från Wien spelas in här. Vi får 

även tid till en promenad i den vackra slottsparken innan det är dags att åka tillbaka till centrala Wien.  

Redan kl. 18.00 serveras middag på hotellet. Därefter väntar kanske resans höjdpunkt – Wienerkonsert 

med Wiener Hofburg Orchester.  Självklart spelas ”An Der Schönen Blauen Donau”, ”Champagner-

Galopp”, ”Wiener Blut” och ”Radetzky-Marsch”. Vi har säkrat oss bra biljetter till konserten! Efter en 

upplevelserik dag somnar vi extra gott denna kväll! 
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    Vackra Schönbrunn Slott 

          

  

 
  Wienerkonsert lördag kväll 
 

Söndag 16/10: Den vackra Wachaudalen med båttur på Donau från Krems till Melk 

Kl. 08.30 åker vi iväg norrut mot Wachaudalen. Wachaudalen är en del av Donaudalen, kanske den 

vackraste delen. Kl. 10.15 i Krems går vi ombord på DDSG´s båt som på tre timmar tar oss längs Donau 

till Melk. I Melk finner vi det kända benediktinerklostret Stift Melk från 1700-talet. Klostret är idag en 

del av Unescos världsarv och ligger på en klippa vid Donau. Bussen tar oss upp till klostret för en 

promenad på klosterområdet. Speciellt imponerande är klosterkyrkan med fresker av Johann Michael 

Rottmayr. Klosterskolan existerar fortfarande och har idag 900 elever. Så småningom vänder vi tillbaka 

till Wien dit vi anländer vid 16.30-tiden. Resten av eftermiddagen är ledig för egna strövtåg i Wien. 

Ikväll promenerar vi till en närbelägen restaurang för resans sista middag tillsammans. 

        
   Benediktinerklostret Stift Melk            Med häst och vagn i Wien 
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    Båtturen på Donau erbjuder vackra naturupplevelser   

 
 

 

   Wachaudalen – vacker natur vid Donau 

 

Måndag 17/10: Hemåt igen med många härliga minnen i bagaget 
Efter frukost packar vi in väskorna i vår transferbuss och det är dags att bege sig till flygplatsen. Kl. 

13.05 avgår vårt flyg som tar oss direkt tillbaka till Stockholm-Arlandas flygplats. Kl. 15.20 landar vi 

på Arlanda och efter att ha fått vårt bagage väntar buss på oss för färd tillbaka mot Laxå under 

eftermiddagen och kvällen. Senast vid 20-tiden borde vi vara tillbaka i Laxå med många härliga minnen 

från Österrikes vackra huvudstad. 
 

Researrangör:    

Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet. 

www.komfortresor.se  och www.kammarkollegiet.se/resegarantier   
        

Anmälan:   
Gör du till Arne Olofsson, PRO Laxå, telefon 0705-474047 eller mejl haggeboda@okire.com 

alternativt direkt till Komfort Resor, telefon 031-41 12 00 eller via mejl anders@komfortresor.se 

Sista anmälningsdag: 15 augusti 2022. Om resan blir fullbokad innan gäller principen först till kvarn. 
 

Avbeställningsskydd: 

Komfort Resor erbjuder inte längre avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin 

hemförsäkring eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt 

bankkort, så finns ett avbeställningsskydd inklusive hos de flesta svenska banker. 

 

Betalning:   

Ni kommer att få faktura på delbetalning om 3 000 kr per person i början av juli månad med 

betalningsfrist 20 juli, samt faktura på slutlikvid i slutet av augusti med betalningsfrist 9 september.  

Arne Olofsson, PRO Laxå är vår kontaktperson och alla frågor gällande resan kan ställas till honom.   

http://www.komfortresor.se/
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier
mailto:haggeboda@okire.com
mailto:anders@komfortresor.se
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PRIS:  11 850 kr  (Enkelrumstillägg 2 200 kr) 
 

I priset ingår:  

- Busstransport enligt resebeskrivningen från Laxå och Örebro till Stockholm-Arlandas flygplats t/r 

- Flyg med Austrian Airlines Stockholm-Wien t/r 

- Enklare lunch vid ankomst Wien torsdag 

- Busstransport i Österrike enligt resebeskrivningen, 

- Fyra övernattningar i dubbelrum på Leonardo Hotel Vienna inkl. frukost samt två middagar på hotellet 

- En middag med underhållning och ett glas vin på restaurang Grinzinger Rudolfshof i Grinzing 

- En middag söndag kväll på restaurang nära hotellet 

- Utflykter med innehåll enligt resebeskrivningen med vår svenska lokalguide Birgitta Kleisinger 

- Biljett Kategori 1 till Strauss- och Mozartkonsert i Zeremoniensaal Hofburg lördag kväll 

- Reseledning av Anders Lien från Komfort Resor  

 

För mera information om olika sevärdheter på resan, kan du via Internet surfa in på följande sajter: 

www.leonardo-hotels.de/leonardo-hotel-vienna (vårt hotell i Wien)  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wien (information om Wien på svenska) 

www.schoenbrunn.at  (slottet Schönbrunns hemsida) 

www.justrust.at (vinprovningen i Rust) 

www.grinzing-heuriger-rudolfshof.at (Heurigenabend i Grinzing) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Burgenland  (information om delstaten Burgenland på svenska) 

www.ddsg-blue-danube.at/wachau/wachauschifffahrten  (båtturen på Donau) 

www.hofburgorchester.at (konserten med Wiener Hofburg Orchester) 
 

Glöm ej giltigt pass! 
        

Om vi även hösten 2022 behöver ett Vaccinpass tar alla deltagare ut detta gratis på 

www.covidbevis.se.  Detta återkommer vi om i samband med att slutlikvid skall betalas. 

 

               Växla EUR förmånligast innan resan på Forex eller X-Change. 

       Du kan även enkelt ta ut pengar på bankautomater i Wien till bra kurs. 
     

Välkommen till höstens trevliga resa med PRO och SPF! 
 

 

Rust – storkarnas paradis 
 

           
 

Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg     Telefon 031-41 12 00 

www.komfortresor.se 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wien
http://www.schoenbrunn.at/
http://www.justrust.at/
http://www.grinzing-heuriger-rudolfshof.at/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Burgenland
http://www.ddsg-blue-danube.at/wachau/wachauschifffahrten
http://www.hofburgorchester.at/
http://www.covidbevis.se/
http://www.komfortresor.se/


  

 


