DAVIDSFONDS BOOM–NIEL–SCHELLE-HEMIKSEM
Boom,december 2016

ACHTDAAGSE REIS NAAR WENEN EN BURGENLAND
van donderdag 17 augustus 2017 t.e.m. donderdag 24 augustus 2017

PROGRAMMA:
Donderdag 17.8: reisdag
Via de autosnelweg naar Aken, Keulen, Frankfurt, Heusenstamm (middagmaal), Würzburg,
Nürnberg, Regensburg, Passau en Ruhstorf waar avondmaal en overnachting
Vrijdag 18.8: na het ontbijt naar Sankt Florian (bezoek abdijkerk en binnenhof), vervolgens
via Ybbs naar Melk (middagmaal en bezoek beroemde abdij aan de Donau), dan naar
Altlengbach, waar het verblijfshotel gelegen is; avondmaal en betrekken van de kamers
Zaterdag 19.8 tot woensdag 23.8:
a) Intens bezoek aan de stad Wenen. In een volgorde die door de Weense gids zal bepaald
worden, omvat het bezoek:
* Rondrit per autocar
* Wandeling door de binnenstad en enkele stadsparken
* Schönbrunn en Rijtuigenmuseum
* Het Hundertwasserhaus
* Het operagebouw
*De keizerlijke crypte
* De Stephansdom
* De Hofburg met keizerlijke appartementen
* Het Prater
* De Tuinen van het Belvedere
* Het Kunsthistorisch Museum
* De Spaanse Rijschool
Er is ook gelegenheid tot het bijwonen van een operetteconcert (facultatief).
b) Eén dag Burgenland (doorheen het Helenental via Baden naar de provincie Burgenland)
met:
* Bezoek Mayerling
* Bezoek Eisenstadt met o.a. de Haydnkirche en slot Esterhazy
* Bezoek Rust en Mörbisch (rit met paardenkar en boottocht op de Neusiedlersee)
Woensdag 23.8, na het middagmaal: terugreis naar ons tussenhotel in Ruhstorf voor
avondmaal en overnachting.
Donderdag 24.8: we keren huiswaarts langs dezelfde weg als de heenreis. Middagmaal
onderweg in Spessart.

HOTEL:
Hotel Steinberger, Hauptstrasse 52, A-3033 ALTLENGBACH
– tel. 00 43 27 74 22 890 – fax 00 43 27 74 28 74

PRIJS VAN DEZE ACHTDAAGSE REIS:
* op basis van een tweepersoonskamer: € 875,00 per persoon
* supplement eenpersoonskamer: € 100,00
Inbegrepen:
- reis per luxe autocar
- BTW, baantaksen en parkinggelden
- verblijf in volpension vanaf middagmaal eerste dag tot en met middagmaal laatste dag;
- alle uitstappen en inkomgelden volgens programma;
- vergoeding officiële Nederlandstalige gids voor 4 dagen Wenen en Burgenland.
Niet inbegrepen:
- drank bij de maaltijden
- persoonlijke uitgaven
- reis- en annulatieverzekering (indien gewenst door iedereen naar eigen keuze en op eigen
kosten te voorzien)
De prijs is betaalbaar als volgt:
1) een eerste voorschot van 175 euro per persoon bij inschrijving
2) een tweede voorschot van 300 euro per persoon einde april 2017
3) het saldo einde juni 2017
Wie aan deze mooie reis wil deelnemen, schrijft uiterlijk op 31 januari 2017 in aan de
hand van het bijgaand (ingevuld) formulier en bevestigt zijn deelname door
overschrijving van een voorschot van € 175 per persoon op rekening nr. BE95 0014 9821
9358 van Davidsfonds Boom. Maximum aantal deelnemers is 45. Rangschikking volgens
datum van inschrijving.
De deelnemers ontvangen later nog uitgebreide informatie.
Uw bestuur

