
Kerstreis Wenen 1 t/m 4 december 2017 

Vrijdag 
Om 7.15 uur verzamelen we voor onze kerstreis naar Wenen op Schiphol. Na een kleine vertraging zijn 

we om 12 uur in Wenen. We worden opgewacht door onze gids Rudy. De bus brengt ons naar het 
restaurant voor een gezamenlijke lunch. Op tafel ligt het menu vertaald in NL (via Google vertaal, blijkt 

later). Veel mensen kiezen voor de zalm. Dit blijkt later kabeljauw te zijn. Bomvol beginnen we aan onze 
stadstour. Wat een prachtige stad, oude gebouwen, verlichte straten en mooie paleizen. We kijken onze 
ogen uit en bezoeken de tuin en het uitzicht vanuit paleis Belvedere. Rond 18.00 uur komen we aan bij 

het hotel en gaat iedereen zijn eigen gang. 

     
 

Zaterdag 
Na een heerlijk Duits ontbijt vertrekken we richting Karlsplatz. Daar begint onze fietstocht. Muts op, 

sjaal om en handschoenen aan want wat is het koud. Dwars met de fiets door Wenen langs de mooiste 
plekjes zoals verschillende kanten van het Homburg paleis, het parlement, Rathaus, Albertina museum, 

hotel Sacher, oorlogsmonument, Hundertwasser, standbeeld van Strauss, Karlplatz en natuurlijk de 
Stephansdom. Na een vrije middag zien we elkaar weer bij restaurant Figlmüller. Het schnitzel 

restaurant van Wenen. Honger lijden doen we ook hier niet. Twee mega schnitzels verschijnen er op ons 
bord met kartoffelsalat. Na nog een drankje in een hippe bar met live saxofoon muziek nemen we de 

metro naar huis. 

     
 
 

 



Zondag  
Helaas schijnt de zon vandaag niet zoals gisteren. Het waait en het is koud. Deze dag wordt door de 
meeste mensen in paleis Schönbrunn doorgebracht. Het gaat wat rommelig bij het krijgen van de 

kaartjes en er zijn flinke wachttijden om naar binnen te kunnen. Maar eenmaal binnen is het prachtig. 
Aan de hand van een audio tour loop je door alle zalen van “Sissi”. We genieten ook van de prachtige 

paleistuinen die bedekt zijn met een laagje sneeuw.  Aan het einde van de dag hebben we met de groep 
een diner in het Café Restaurant Residenz met aansluitend een spectaculair concert in de oranjerie met 

muziek van Mozart en Strauss. 

     
 

Maandag  
Het sneeuwt. We hoeven pas om 14.15 uur te verzamelen om weer naar de luchthaven te gaan voor 

onze terugweg. De meeste gaan nog de stad in om de laatste kerstinkopen te doen of bezoeken nog een 
museum. Rond 14.30 uur rijden we richting de luchthaven van Wenen en om 17.00 uur vertrekken we 

richting Amsterdam Schiphol. Hier komt een einde aan dit leuke, gezellige, koude maar prachtig 
weekend. 

     


