
 
Maandag 25 juli tot en met maandag 1 augustus 2022 
 

Maandag 25 juli 
Vroeg vertrek. Reis vanuit Izegem en Roeselare naar Salzburg, waar we 3 nachten logeren in 
Amadeohotel Schaffenrath****. De kamers zijn ruim en zijn voorzien van satelliettelevisie, koelkast, 
gratis wifi en een badkamer met een haardroger. Ontbijtbuffet ’s morgens en driegangenmenu ’s 
avonds. 
 
Dinsdag 26 juli 
Na het ontbijt staat het Kehlsteinhaus op ons programma. Het wordt ook wel het Adelaarsnest 
genoemd en is gebouwd op de top van de Kehlstein, nabij de Obersalzberg bij Berchtesgaden. De weg 
naar het Kehlsteinhaus is speciaal uitgegraven in de rotsen en een lift brengt ons naar de top van de 
berg. We hebben er een prachtig panorama van 360°. Het huis is nu een restaurant maar was ooit een 
tweede woonplaats voor Hitler. In de namiddag brengt de autocar ons naar de Königssee, het mooiste 
meer van Zuid-Duitsland. Het is er heerlijk wandelen langs het kristalheldere water en u kan er 
desgewenst ook een boottochtje maken naar St-Bartholomä (niet inbegrepen). 
 
Woensdag 27 juli 
We starten de dag met een bezoek aan Schloss Hellbrunn, dat dicht bij ons hotel gelegen is. Het 
barokke paleis heeft een mooi park met “Wasserspiele”, onzichtbare fonteinen die wel heel plots 
water spuiten. Ook is er het mechanische muziekspelende watertheater, met beelden die allerhande 
beroepen uitbeelden. In het park is er ook een paviljoentje dat voorkomt in de film  “The Sound of 
Music”. In de namiddag komt dan de historische binnenstad van Salzburg aan bod. Naast de von 
Trapps is Wolfgang Amadeus Mozart hier overal prominent aanwezig. We maken een wandeling 
voorbij de belangrijkste bezienswaardigheden : de Dom, de Benedictijnerabdij Sint-Peter, de oude 
Markt, de Getreidegasse waar Mozart geboren werd op nummer 9. 
 
Donderdag 28 juli 
We verlaten Salzburg en rijden naar Sankt-Florian. Een plaatselijke gids leidt ons rond in deze 
augustijnerabdij. Hier werkte Anton Bruckner als organist. We ontdekken er de prachtige bibliotheek, 
de marmerzaal, de basiliek, het orgel en het graf van Bruckner. Na een vrij middagmaal vervolgen we 
onze weg richting Wenen. We houden halt bij Memorial Mauthausen, een voormalig 
naziconcentratiekamp: gelegenheid tot bezoek. In de late namiddag bereiken we ons verblijfshotel in 
Wenen. We verblijven drie nachten in Arcotel Wimberger****. De kamers zijn ruim en beschikken 
over airco, gratis wifi, televisie en kluisje en er is een badkamer met ligbad en haardroger. Ontbijtbuffet 
’s morgens en driegangenmenu ’s avonds. 
 



 
Vrijdag 29 juli 
Een rondrit met de autocar brengt ons voorbij de belangrijkste bezienswaardigheden van de 
Oostenrijkse hoofdstad. Langs de bekende Ringstrasse zien we de Weense Staatsopera, de keizerlijke 
Hofburgresidentie, het parlement, het stadhuis… We komen voorbij de indrukwekkende Karlskirche, 
het Belvédèrepaleis, het Praterpark, … Na het vrije middagmaal zetten we onze verkenningstocht te 
voet verder en brengen een bezoek aan de Staatsopera : we krijgen zicht op het podium waar veel 
beroemde muzikanten, dansers en artiesten hebben gestaan, vernemen feiten over de geschiedenis 
van het gebouw en de architectuur en leren hoe een operahuis wordt gerund. ’s Avonds worden we 
verwacht in de prachtige Rathauskeller (in de kelders van het stadhuis) voor een Weense avond met 
een driegangenmenu : tussen iedere gang wordt u verwend met professionele muzikanten en dansers.  
 
Zaterdag 30 juli 
Na het ontbijt bezoeken we het paleis Schönbrunn, dat lange tijd de zomerresidentie was van de 
Habsburgers. We kunnen er ondermeer de appartementen van Franz Joseph en zijn beroemde 
echtgenote Sissi bewonderen. Ook de tuinen rond het paleis zijn prachtig. Vrij middagmaal in het 
Praterpark, met het gekende reuzenrad uit 1897. Een simpele Imbiss, een restaurantje of een gezellige 
Bierstube, je vindt het hier allemaal. In de namiddag genieten we van wat vrije tijd om op eigen houtje 
op verkenning te gaan, om te winkelen, … 
 
Zondag 31 juli 
We checken uit en rijden naar Melk, voor een bezoek aan deze reusachtige benedictijnerabdij. Deze 
abdij lijkt meer op een paleis dan op een klooster omwille van de vele binnenplaatsen, de prachtige 
wandschilderingen en beeldhouwwerken. Na een vrij middagmaal vervolgen we onze weg richting 
Passau-Regensburg. Na een kort bezoek nemen we onze intrek in ons laatste hotel. 
 
Maandag 1 augustus 
Langs de Duitse snelwegen rijden we huiswaarts, met de nodige haltes onderweg. 
 
 

Prijs : € 995,- pp 
 
Inbegrepen : heen- en terugreis met comfortabele autocar, verblijf op basis van 2-pk in 4*-hotel op 
basis van half pension, bezoek Kehlsteinhaus, geleid bezoek in Sankt Florian, de Staatsopera en de 
abdij van Melk, bezoek Schönbrunn, Weense avond, lokale gidsen waar vereist, reisleider, 
garantiefonds. 
 
Toeslagen :  
* single kamer : € 250 (op aanvraag) 
* annulatie- en bijstandsverzekering : € 40 


