
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Wachau met Wenen
Hoogtepunten, cultuur en ontspannen langs
de Donau, verblijf in perfect 4* hotel!

Deze nieuwe reis voert ons door de Wachau en haar schitterende
omgeving. Deze regio tussen Krems en Melk in Neder-Oostenrijk veel
te bieden. Historische stadjes en pittoreske dorpjes. Belangrijke
culturele monumenten zoals de kloosters Melk en Göttweig.
Beroemde wijnen. En bovenal een veelzijdig landschap langs de
Donauvallei, met eeuwenoude terrasvormige wijngaarden op
glooiende hellingen, omzoomd door grillige rotsformaties en
mysterieuze loofbossen. Een weelderig landschap dat sinds 2000 op
de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Door de centrale ligging
maken we interessante excursies naar o.a. Linz, Stift Melk en als
hoogtepunt Wenen! Een boottocht over de Donau mag uiteraard ook
niet ontbreken. Een reis met veel inclusief.

Dag 1 - Heenreis & Würzburg

Vanuit onze opstapplaatsen rijden we naar de oude bisschopsstad
Würzburg, lunch en vrije tijd in de fraaie en levendige
universiteitsstad, we overnachten in de omgeving van Nürnberg.

8 dagen vanaf
€ 875,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Verblijf 1 nacht in de omgeving van
Würzburg op basis van halfpension

Verblijf 5 nachten in hotel Donauhof
**** op basis van halfpension

Verblijf 1 nacht in de omgeving van
Rosenheim op basis van halfpension

Stadswandeling o.l.v. gids in
Emmersdorf

Boottocht naar Krems an der Donau

Rondrit Dürnstein
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Dag 2 - Linz & Emmersdorf

Doorreis naar Linz an der Donau. De oude stad is ideaal voor een
wandeling door de idyllische straatjes, langs historische gebouwen en
het centrale plein – een van de grootste pleinen van Centraal Europa.
Proef zeker een stukje beroemde Linzer Torte.In de latere namiddag
verder naar Emmersdorf waar we inchecken en dineren in ons Hotel
Donauhof. Een glaasje Wachauer Wein mag niet ontbreken als
welkomstdrankje!

Dag 3 - Emmersdorf & Stift Melk

In de ochtend bezoeken we de wereldberoemde Abdij Stift Melk
(entree excl. reissom), mooi gelegen in de Wachau en een van
Oostenrijks imposantste en bekendste barokke bouwwerken, rijk aan
vele historische kunstschatten.In de namiddag maken we een
wandeling door Emmersdorf o.l.v. een gids, en heeft u vervolgens vrije
tijd in uw vakantieplaats.

Dag 4 - Boottocht Donau & Dürnstein

Na het ontbijt maken we een boottocht over de Donau naar Krems an
der Donau. Hier heeft u vrije tijd en kunt u lunchen op een van de
terrasjes. In de namiddag bezoeken we Dürnstein, een van de mooiste
dorpjes van Neder-Oostenrijk. We maken een rondrit met het
toeristentreintje door de wijngaarden. Vervolgens heeft u vrije tijd in
Dürnstein.

Dag 5 - Wenen met gids

Een hoogtepunt van de reis! we bezoeken de hele dag de hoofdstad
Wenen. De stad biedt een groot cultureel aanbod, prachtige
architectuur en Weense gezelligheid in de traditionele Heurigen en
koffiehuizen. O.l.v. een lokale gids maken we een uitgebreide rondrit
en wandeling. Schloß Schönbrunn, de Stephansdom en
het Hundertwasser huis mogen niet ontbreken. In de middag heeft u
een aantal uren vrije tijd. Eventueel een stukje “Original Sacher-Torte”
bij Café Sacher.

Dag 6 - Rondrit Wachau

Vandaag een rondrit langs de Donau, door de Wachau.
Lunchgelegenheid en vrije tijd bij de abdij van Göttweig, de barokke
abdij is hoog boven de Donau gebouwd, op een heuvel. Daarna
bezoek en vrije tijd bij de Schallaburg een van de mooiste
renaissancekastelen van Oostenrijk.

Dag 7 - Salzburg & tussenovernachting

Rondrit met het toeristentreintje
door de wijngaarden in Dürnstein

Stadsrondrit- en wandeling Wenen
o.l.v. gids

Stadswandeling o.l.v. gids Salzburg

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Entree Stift Melk

Entree Schallaburg
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We verlaten Emmersdorf en rijden naar Salzburg, de geboortestad
van Mozart. Het stadsbeeld wordt bepaald door kerken, burchten,
kastelen en paleizen. Geen wonder dat de schilderachtige oude
binnenstad tot werelderfgoed werd benoemd. We ontdekken deze
o.l.v. een lokale gids, vervolgens heeft u vrije tijd. Daarna doorreis naar
ons overnachtingshotel in de omgeving van Rosenheim.

Dag 8 - Thuisreis

Helaas de laatste reisdag! Onderweg door Duitsland kunt
herinneringen ophalen en nagenieten van een mooie reis door de
Wachau. We arriveren aan het begin van de avond in Limburg.

Hotelinformatie

Hotel Donauhof ****

We verblijven in dit charmante zeer goede gewaardeerde
4*-familiehotel nabij het marktplein van Emmersdorf, met een mooi
uitzicht over de Donau. Uw kamer is comfortabel en traditioneel
ingericht. Het hotel beschikt over een restaurant waar iedere avond
een heerlijk diner wordt geserveerd. In de bar is het ’s avonds goed
vertoeven.~` Heerlijk wijnproeven kunt u ook in de wijnbar van familie
Pilcher, wijnbar ‘Heuriger Haferkastn’ ligt op slechts 2 km van Hotel
Donauhof. Hier worden de beste wijnen uit Wachau geschonken.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 125,-

Hotel website: https://www.pichler-wachau.com/de/donauhof
Hotel adres: Hotel Donauhof, Emmersdorf an der Donau, Oostenrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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