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Salzburg & Wenen
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MUZIKALE STEDEN IN R
EEN PRACHTIGE NATUU

Twee muzikale steden in Oostenrijk die je moet gezien hebben! Vanuit het hartveroverende Salzburg
volgen we samen met keizerin Sisi het spoor van Mozart door het feeërieke natuurdecor van The
Sound of Music. Maar het idyllisch gelegen Salzburg heeft nog veel meer te bieden: Hohensalzburg,
de grootste vesting van Midden-Europa en letterlijk een hoogtepunt, het historische centrum met een
schatkamer aan barokke gebouwen en natuurlijk Schloss Mirabell, met de wondermooie kasteeltuin.
Ook zeer indrukwekkend worden het bezoek aan het excentrieke Schloss Hellbrunn en de busexcursie
door de ruige bergwereld van het Berchtesgadenerland. Na een weekje verplaatsen we ons langs de
blauwe Donau naar de meest romantische hoofdstad van de wereld: Wenen. Op het programma o.m.
de Altstadt, de Spaanse rijschool en Wenen vanuit de hoogte. Het kasteel Schönbrunn, het voormalige
zomerpaleis van de keizerlijke familie, mag natuurlijk ook niet ontbreken.

Dag 1 Samenkomst op de camping in
Salzburg. ’s Avonds kennismaking,
briefing en welkomstdrink.
Dag 2 Met openbaar vervoer naar de
Altstadt van Salzburg. We bezoeken
o.m. het slot en park Mirabell, doen
een stadsrondvaart met panoramaboot, lopen binnen in het geboortehuis van Mozart, ontdekken het ware
verhaal van de familie Von Trapp in de
Sound of Music World en nemen het
Mönchberg-liftje voor het overweldigende panorama. Na de middag wat
vrije tijd om er verder opuit te trekken
met de Salzburg Card.
Dag 3 Met het openbaar vervoer
naar het centrum van Salzburg.
Het kabeltreintje brengt ons naar
Hohensalzburg, de grootste vesting
van Midden-Europa. Na de lunch
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trekken we naar het Domquartier voor
een bezoek aan de Residenzgalerij en
Domkerk.
Dag 4 Vandaag een geleid bezoek aan een
lustoord van de vroegere bisschoppen,
het (gele) slot Hellbrunn met zijn park en
befaamde Wasserspiele.
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PROGRAMMA

Dag 5 Busexcursie naar de ruige bergwereld van het Berchtesgadenerland
met de romantische Königssee,
Berchtesgaden, de zoutmijn van
Berchtesgaden en een bezoek aan
het Kehlsteihaus (Adelaarsnest)
op Obersalzberg.
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Dag 6 Vrije dag met suggesties: met
eigen vervoer door het liefelijke
Salzkammergut met zijn meren (zoals
de Wolfgangsee, de Fuschlsee en de
Mondsee. Langs mooie stadjes als
St-Gilgen, Bad Ischl, Fuschl am See en
natuurlijk ook St-Wolfgang met zijn
beroemde “Im Weissen Rössl”.
Dag 7 Langs de mooie blauwe Donau
naar de omgeving van Wenen.
We rijden langs de beroemde
Benedictijnenabdij van Melk
(facultatief te bezoeken). ’s Avonds
een gezamenlijke wandeling
naar Klosterneuburg.
Dag 8 Met het openbaar vervoer naar
het beroemde Schönbrunnpaleis van
keizerin Sisi voor een gezamenlijk
bezoek. Nadien tijd om op eigen tempo
de prachtige tuinen van het paleis, het
koetsenmuseum en de twee Gloriettes
en Romeinse ruïne te verkennen.
Dag 9 Met het openbaar vervoer naar
de keizerlijke buurt van Wenen. We
wonen een oefenvoorstelling bij van
de Spaanse Rijschool en gaan daarna
naar het Hofburgpaleis voor een
bezoek aan de keizerlijke schatkamer
en de keizerlijke vertrekken en het
Sisi-museum. Nadien bezoeken we
de graven van de Habsburgers in de
Kapuzinergruft en de Stephansdom.

Dag 10 Met het openbaar vervoer naar
het stadscentrum voor een kennismaking met het romantische groene
Wenen. Een gids neem ons mee op
sleeptouw door het stadspark, de
Volksgarten en de Burggarten. Deze
schitterende parken zijn omringd door
prachtige gebouwen zoals het Rathaus,
het Parlement, de Universiteit, het
Burgtheater, het Hofburgcomplex en de
Opera. Rest van de dag vrij om te winkelen of voor een museumbezoek. Voor de
liefhebbers is er ’s avonds mogelijkheid
tot het bijwonen van een Wienerkonzert
of opera (facultatief).
Dag 11 We starten met een city cruise op
het Donaukanaal. Nadien nemen we de
ringtram naar het vertrekpunt en reizen
van daaruit verder naar de Kahlenberg.
Onderweg bezoeken we verschillende
bezienswaardigheden (o.m. Haus der
Musik) en worden we rondgeleid in de
Schlumberger wijnkelder.
Dag 12 Met het openbaar vervoer
naar Wiener Prater, deels ingericht
als pretpark. We maken er een ritje
op het gigantische reuzenrad (213 m
hoog!) en genieten van een uniek zicht
over Wenen. Nadien vrij om verder op
ontdekking te gaan in het Prater park.
’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 13 Einde en individuele terugreis.

DEELNAMEPRIJS
Hou onze website in de gaten

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en taksen •
Salzburgcard 72u • Vienna Week Travel Pass •
Busexcursie dag 5 volgens programma •
geleide bezoeken incl. evtl. toegangsgelden
Schloss Mirabell, Hohensalzburg, Schloss
Hellbrunn, Schlumberger wijnkelder • geleide
stadswandeling het Groene Wenen • toegangs
gelden Spaanse rijschool, Hofburgpaleis (Sisi
Musem), keizerlijke grafkelder en Haus der
Musik • koffie en taart Wenen • afscheidsetentje
• welkomstdrink en extra drink • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Felix Timmermans

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 juni 2022

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2022
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