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En rejse til Wien er en rejse gennem århundreders kunst og kultur. Når man spadserer igennem 
Wiens gamle bykerne, springer tonerne næsten fra husmurene, smukke arier og pompøse operaer 

hænger overalt i luften. Wien er musikkens by, og komponister som Mozart, Haydn, Schubert, 
Beethoven, Strauss, Liszt og Brahms er enten født her eller har boet og arbejdet i byen.  

Wiens storhedstid som centrum for habsburgernes enorme kejserrige er allestedsnærværende – 
overalt knejser palæer side om side med gamle borgerhuse som vidnesbyrd om en rig tid som 

Europas centrum. Bykernen domineres af små snørklede gader med caféer og specialforretninger, 
mens de omkransende kvarterer præges af smukke alléer og boulevarder. 

 
 
 
 

 
Ankomst til lufthavnen i Wien, hvor den dansktalende guide 

Lucia tager i mod jer. 

Vi starter med en frokost på en hyggelig restaurant i Wiens 

centrum. 

Umiddelbart herefter tager vi på en orienterende byrundtur i 

bus (ca. 2 timers varighed) 

Vi stiger ud af bussen et par gange undervejs. Bl.a. ved det 

farverige Hundertwasser Hus og ved slottet Belvedere. 

Østrigs hovedstad Wien er en fantastisk flot gammel kejserby. Den tidligere rigdom kan ses på bygninger og 

gader, mens byens hjerte er stadigvæk den imponerende gotiske kirke af Skt. Stephan. Den gamle by 

domineres af kejserpaladset Hofburg, som er en bygningskompleks for sig selv. Wien byder på utallige 

museer med kulturelle skatter på topniveau, kulinariske oplevelser på restauranter og cafeer og hygge i 

byens mange parker og naturområder 

Aftensmad på hotellet. 

 

 
 
 
 

 
Vi starter dagen med at tage på en byvandring i Wiens 

gamle bydel.  

Her kommer vi bl.a. forbi Hofburg paladset, Augustiner kirke 

og kloster, byens dyreste shopping gade, Operahuset, det 

berømte Hotel Sacher, Stephanskirke og høre lidt mere om, 

hvor H.C. Andersen boede mens han var i Wien. 

Frokost på egen hånd/for egen regning. 

Efter frokosttid skal vi til en rundvisning i Den Spanske 

Rideskole. Her kommer vi så tæt på de fine lippizaner heste som overhovedet muligt, og lærer lidt om det 

daglige liv i denne verdensberømte institution. Dette er IKKE en forestilling med lippizanere, men vi går 

DAG 1  Ankomst Wien – frokost og byrundtur 

 

DAG 2 Den gamle bydel og Den Spanske Rideskole 
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rundt i deres stalde og naturligvis skal vi også have et blik ind i den pragtfulde barokke ridehal. 

Rundvisning i staldene varer cirka 1 time. 

Eftermiddagen er til fri disposition. 

Aftensmad på hotellet. 

 
 
 
 

 
Formiddagen er til fri disposition. 

Over middag går turen mod Wienerwald og klostret 
Mayerling. 
Dagen byder på et besøg i karmeliterklostret Mayerling, som 
tidligere plejede at være kejserfamiliens jagtslot midt i Wiens 
grønne lunge – Wienerwald. Det var her Kejser Franz Josefs 
søn Kronprins Rudolf i 1889 begik selvmord sammen med sin 
unge elskerinde Mary Vetsera. Rudolf var en besværet ung 
mand, som plagedes af mange forskellige problemer – både 
politiske og i hans privatliv. Disse begivenheder førte til en 
stor skandale i hoffet, og blev grunden til, at nevøen Franz 
Ferdinand blev udvalgt som den næste tronfølger. 

Turen fortsætter herefter til en lokal Heuriger. Vi finder en hyggelig Heuriger – et typisk østrigsk vin 
udskænkningssted – et besøg som er et must, specielt i vinhøsttid. Vi smager på årets Sturm, den grumsede 
unge vin og får en lille snack med vin og vand. 

Vi er tilbage i Wien sidst på eftermiddagen. 
 
Aftensmad på hotellet. 

 
 
 
 

 
Dagen er til fri disposition. 
 
Aftensmad på hotellet. 
  

DAG 3  Wienerwald og Heuriger 

 

DAG 4 FRIDAG 
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Formiddagen er til fri disposition. 

Vi skal besøge Wiener Zentralfriedhof, der med et areal på 
næsten 2,5 m2 og omkring 3 millioner begravelser gør den til 
Europas andenstørste kirkegård – bl.a. med egen buslinje, 
som årligt benyttes af 60.000 mennesker. 
Vi skal se afdelingen med æresgrave, som er gravmæler for 
de største berømte personligheder med tilknytning til Wien, 
som f.eks. politikere, præsidenter, Hitlers elskede niece, 
Beethoven og Strauss.  Man finder også gravmælet for den 
danske arkitekt Theofilius Hansen, som opførte bl.a. 
Musikverein. 

Turen fortsætter herefter til det nordlige Wien, hvor vi finder verdens længste lejlighedskompleks Karl 
Marx Hof. Komplekset er over 1 km langt og strækker sig over fire sporvognsstop og huser over 1.300 
lejligheder. Bygningen stod færdig i slutningen af 30´erne og står i dag som et symbol for den periode i 
Wien, som kaldes for ”Røde Wien”. Det er perioden fra 1918-1934, hvor socialdemokraterne SPÖ havde 
absolut flertal i bystyret. Karl Marx Hof var et storstilet eksempel på socialt boligbyggeri.  

Vi nyder kaffe og kage sammen på en café om eftermiddagen. 

Aftensmad på hotellet. 

 
 
 

 
Formiddagen er til fri disposition. 

Det kan anbefales at bruge formiddagen på det lokale 
Naschmarkt, der er Wiens mest populære marked. Markedet 
ligger mellem Linke og Rechte Wienzeile ved floden. 
Naschmarkt har eksisteret siden det 16. århundrede, og 
navnet kan henvise til det faktum, at området tidligere blev 
brugt som deponi for aske. Fra 1793 blev alle slags frugt og 
grøntsager bragt hertil for salg. Her sælges der stadig bl.a. 
frugt og eksotiske urter. Der er også mange små restauranter, 
og hver lørdag udvider markedet sig langs Wienzeile i retning 
af loppemarkedet i nærheden. Atmosfæren her er kendt 
langt ud over Wien, og meget mange turister besøger markedet hvert år. 
 
  

DAG 5  Zentralfriedhof og Karl Max Hof 

 

DAG 6  Naschmarkt og Schönbrunn 
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Turen forsætter herefter videre til kejserfamiliens 
sommerresidens Schönbrunn. Her udfoldede det fornemme 
hofliv sig i habsburgernes storhedstid, hvor kronede hoveder 
som kejser Franz Joseph, kejserinde Maria Theresia og kejser 
Napoleon færdedes i slottets mange sale og gemakker. Vi 
kommer en tur indenfor på det imponerende slot, hvor især 
spejlsalen, de luksuriøse audienssale og de private, kejserlige 
gemakker er et besøg værd. Vi besøger også den smukke 
park, der rummer sirligt klippede hække, fontæner og 
vandløb. 
Dem der har lyst kan også gå op til sommerudsigtspavillonen 

Gloriette, hvor man kan købe sig en kop kaffe og nyde udsigten over park og slot. 
 
Aftensmad på hotellet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efter morgenmaden går turen mod området ved Neusiedler 
See, der ligger øst for Wien. Neusiedler See er Østrigs største 
sø og ligger på grænsen mod til Ungarn.  
Vi gør stop ved mindesmærket for den Paneuropæiske 
picnic, hvilket var en fredsdemonstration ved grænsen 
mellem Østrig og Ungarn. Demonstrationen blev gennemført 
den 19. august 1989. Med tilsagn fra begge lande skulle en 
grænseovergang være åben i 3 timer som en symbolsk 
gestus. Mere end 600 DDR-borgere udnyttede den korte 
åbning af jerntæppet den 27. juni til at flygte mod vest 
gennem Ungarn ind i Østrig, efter de gennem udsendte 
flyveblade var blevet gjort opmærksomme på den 
Paneuropæiske Skovtur. De ungarske grænsesoldater 
reagerede – på trods af befalinger om at skyde alle, der 
prøvede at krydse grænsen – roligt og velovervejet. Udover 
de få hundrede, der fik muligheden for at flygte, ventede 
atter tusinde på at få chancen for at krydse grænsen. Mange 
af disse troede ikke på, at grænsen ville blive åbnet den dag 
og derfor blev antallet af grænseovergængere dog også 
beskedent. I de følgende dage blev overvågningen af den 
ungarske grænse forstærket, på ordre af den ungarske 
regering og den øvrige flugt over grænsen blev dermed 

begrænset, indtil Ungarn endegyldigt åbnede sine grænser for DDR-borgere den 11. september 1989. Den 
paneuropæiske picnic står i dag som en af de vigtigste milesten på vejen mod det endelige sammenbrud af 
DDR og den efterfølgende genforening af Tyskland efter enden af Den kolde krig. Hvert år på den 19. august 
fejres begivenheden på stedet for grænseovergangen. 

DAG 7  Neusidler See, Rust og Eisenstadt 
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Vi fortsætter til den lille by Rust, der siges at være den smukkeste i området. Det er en lille middelalderlig 
by, og er kendt for en stor koloni af storke. 
Der bliver tid på egen hånd til at nyde byen, og måske finde sig lidt frokost eller en kop kaffe. 

Om eftermiddagen skal vi på sejltur på Neusiedler See. Kaffe og kage ombord. Vi går ombord på båden i 
Rust og sejler over på den anden søbred, hvor bussen henter os og vi returnerer til hotellet i Wien. 

Aftensmad på hotellet. 

 
 
 
 

 
Efter morgenmaden er det tid til at tage afsked med Wien for denne gang. 
Bus til lufthavnen, hvorfra vi flyver retur til Danmark. 

 

 
 
 

 
11. september 2023: Afrejse fra København kl. 09.50 – ankomst til Wien kl. 11.30 

18. september 2023:  Afrejse fra Wien kl. 15.10 – ankomst til København kl. 16.50 

Bagage: Der må medbringes 8 kg. håndbagage og 23 kg. indtjekket bagage pr. person. 

 

 
 
 

 
 

Mercure Raphael Wien **** 

https://all.accor.com/hotel/A0Q7/index.en.shtml 

 
 
 
 

 
9.900 kr. pr. person ved minimum 30 deltagere. 
10.200 kr. pr. person ved minimum 25 deltagere. 
10.500 kr. pr. person ved minimum 20 deltagere. 
 
  

REJSEPLAN  Selskab: Austrian Airlines 

 

HOTEL 

PRISER  

 

DAG 8  Hjemrejse 

https://all.accor.com/hotel/A0Q7/index.en.shtml
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-  Flyrejse København til Wien tur/retur inkl. skatter og afgifter  
- 7 overnatninger i delt dobbeltværelse   
- 7 x morgenmad på hotellet 
- 7 x aftensmad på hotellet ekskl. drikkevarer 
- Frokost dag 1 (efter ankomst til Wien)  
- Dag 1: Dansktalende guide ved ankomst i lufthavnen og på byrundtur 
- Dag 2: Den gamle bydel og den spanske rideskole inkl. bus, entré og dansktalende guide 
- Dag 3: Wienerwald og Heuriger inkl. bus, entré, smagning og dansktalende guide 
- Dag 5: Zentralfriedhof og Karl Marx Hof inkl. bus, kaffe/kage og dansktalende guide 
- Dag 6: Naschmarkt og Schönbrunn inkl. bus, entré og dansktalende guide 
- Dag 7: Neusiedlersee, Rust og Eisenstadt inkl. bus, sejltur med kaffe/kage og dansktalende guide 
- Dag 8: - Dansktalende guide ved afrejse i lufthavnen  
- Buskørsel på dag 1 og dag 8 iht. ovenstående program 
 
 
 
 
 

- Enkeltværelse: Kr. 2.250 pr. person  
- Administrationsgebyr (obligatorisk): Kr. 125 pr. person 
- Afbestillingsforsikring (frivillig): Kr. 306 pr. person 
 
 
 
 
 

 
Lucia Žáková 

Født og opvokset i Bratislava. Efter 8-års ophold i Danmark i 
tilknytning til Den Tjekkoslovakiske og senere Den Slovakiske 
Ambassade har hun et meget tæt forhold og tilknytning til 
Danmark. Hun arbejder som dansktalende lokalguide i Bratislava og 
Wien med fokus på skandinaviske grupper. Hun er uddannet 
kunsthistoriker, og prøver at formidle sin viden på en praktisk og 
gerne lidt underholdende måde. 

 
 
 
 
 

 
Bemærk at vi allerede har foretaget forhåndsreservation af flybilletter, hotel og landearrangement. 
I bedes kontakte os senest 15. november 2022, hvorvidt tilbuddet har jeres interesse. 
Såfremt I ønsker at arbejde videre med det, så kan vi efterfølgende tilbyde at holde flybilletter, hotel og 
landearrangement til jer frem til den 1. april 2023 uden beregning. 
Det vil sige, at vi senest den 1. april 2023 skal vide om rejsen gennemføres eller ej. Der vil herefter være 

PRISEN INKL.  

 

TILLÆG  

 

DEADLINE/BETALING  

 

REJSELEDER  
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mulighed for at få de sidste tilmeldinger på plads og lave en endelig navneliste (som de står i passet), som 
skal være Risskov Rejser i hænde senest 1. maj 2023, hvorefter vi vil fremsende bekræftelse inkl. 
opkrævning for depositum osv. 
 

Der opkræves 2500 kr. + evt. afbestillingsforsikring i depositum pr. person  

Restbeløbet skal indbetales senest 60 dage før afrejse. 

 
 
 
 

 
Risskov Rejsers bestemmelser for rundrejser er gældende. 
 
NB! Billederne i dette materiale må ikke benyttes uden godkendelse fra Risskov Rejser. 
 
 

BETINGELSER  

 


