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BESKRIVNING

Wien

7 dagar

I Wien möts det nya moderna med det gamla historiska

på ett smakfullt sätt. Vi hänförs av praktfulla byggnader,

modern konst, en avkopplande Café kultur och

glädjespridande Heurigen. På hemvägen åker vi genom

den vackra Wachaudalen och provar äkta pilsner.

RESEFAKTA

Allt detta ingår;

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Frukostpension under hela resan samt fem middagar.

Alla stadsrundtur och utflykter enligt programmet. Entré

till Schönbrunn, rundvisning med provning i Plzen. Bro-

och färjeavgifter, serviceavgifter, vägskatter, moms och

reseledare. Eventuellt övriga entréavgifter tillkommer.



Dag 1 Hemorten-Schwarzheide

Efter uppsamling i Skåne går färden över Öresundsbron ner till Gedser där vi tar färjan till Rostock. Överfarten tar ca 70

minuter så det är gott om tid till att äta lunch ombord. Vi fortsätter sedan på snabba motorvägar söder ut till

Schwarzheide där vi ska bo en natt på Achat Premium. Här avrundar vi dagen med en gemensam middag. Cirka 62 mil.

Dag 2 Schwarzheide-Wien 

Efter frukost fortsätter vi söderut. Landskapet blir nu mer omväxlande när vi närmar oss Erzgebirge och den tjeckiska

gränsen. Vi reser förbi huvudstaden Prag som fått sitt smeknamn ”den gyllene staden” av alla blänkande tinnar och torn.

Vi fortsätter vår resa genom Mähren ner till Österrike och Wien.  Vi bor i centrala Wien tre nätter på Novum Hotel Prinz

Eugen. Cirka 50 mil.

Dag 3-4 Wien

Vi börjar vår vistelse i kejsarstaden med en stadsrundtur då vi får se och uppleva det mest sevärda av vad denna

världsstad har att erbjuda av palats, slott, kyrkor och parker som t.ex. Stephansdomen, Staatsoper, Schönbrunn och

Hofburgkomplexet. Eftermiddagen är fri för egna strövtåg. Kanske väljer du att besöka något av de fina museerna i

staden eller shoppa i någon av de eleganta butikerna på Kärntner Strasse och Graben eller på den mer prisvärda

affärsgatan Maria Hilferstrasse. När benen blir trötta kanske någon av stadens hästdroskor, Fiaker, lockar till en tur?

Det ingår bara frukost den här dagen så varför inte prova lite specialiteter som Sachertårta, apfelstrudel och en äkta

Wienerschnitzel.

Nästa dag ingår en visning av slottet Schönbrunn. Här får vi se höjdpunkterna i det vackra kejserliga sommarslottet.

Även idag är eftermiddagen fri? Kanske lockar ett besök på något av de vackra museerna, Naturhistoriska eller

Hundertwasser. Någon vill kanske kolla affärerna på Maria Hilfer strasse eller förlusta sig på nöjesplatsen Prater. men

på kvällen åker vi ut till Weingut & Heuriger för en vinprovning. Det är åtta viner som ska testas så det tar sin lilla tid.

Kvällen avslutas med tre rätters middag på restaurang.

Dag 5 Wien-Plzen

När vi lämnar Wien reser vi längs Donau genom den vackra Wachaudalen. Området som finns med på UNESCOs

världsarvslista börjar vid Krems an der Donau. Det är den äldsta staden i Nieder-Österreich och lite av en centralort för

området, härligt omgiven av vinodlingar. Vinet har i alla tider präglat regionen och vinstockar i terrassodling, färgglada

kyrkor och spännande ruiner kantar vår väg. Vi fortsätter sedan in i Tjeckien där vi på eftermiddagen besöker bryggeriet

Plzensky Prazdroj. Här bryggdes de första ljusa ölet som sedan blivit så populärt världen över att staden blivit ett

begrepp för det. Efter en rundvisning väntar ett glas Pilsner Urquell Lager.

Vi tar sen in på Courtyard by Marriot i Plzen för övernattning och middag. Cirka 40 mil.

Dag 6 Plzen-Schwerin

Efter frukost fortsätter vi vår färd och åker in i Tyskland och kör på snabba motorvägar förbi Leipzig upp till Schwerin. Vi

stannar förstås för fika och lunch längs vägen. Här i den vackra staden med sitt sagoslott ska vi bo vår sista natt på



InterCity Hotel. Cirka 62 mil. 

Dag 7 Schwerin-Hemorten

Idag är det dags för sista etappen. Men vi kan ta det lugnt och ta en närmare titt på denna gemytliga stad innan vi åker

upp till Rostock där det blir tid för shopping innan vi åker upp till färjeläget och färjan till Gedser. Vi fortsätter sen genom

Danmark och över Öresundsbron. Så var det då dags att ta farväl för denna gång men minnena av det vackra Wien bär

vi med oss för alltid. Cirka 32 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


