PROGRAM: WIEN, WACHAU OG BRATISLAVA
4 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Wien, foredrag og velkomstmiddag
Middag
Midt på dagen har vi avreise med Norwegian direkte til Wien, hvor vi lander tidlig
ettermiddag. Med buss kjører vi inn til vårt hotell, Rathauspark Wien, som ligger sentralt i
byen. Vi sjekker inn og møtes i et av hotellets konferanserom, der Astrid og Terje holder et
foredrag om "Verdens beste by, midt i en spennende region av Europa. Historie og nåtid."
Etter foredraget strekker vi litt på beina, og spaserer til en god restaurant i nærheten hvor vi
nyter vårt første måltid sammen.
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Dag 2

Sightseeing i Wien og konsert med Vienna Mozart Orchestra i Wiener
Musikverein
Frokost, lunsj, middag
I dag har vi et tettpakket og herlig program. Etter frokost starter vi med en runde
sightseeing i Wien, først med buss og deretter til fots. Vi avslutter formiddagen med en
spasertur i bydelen Grinzing, blant kjent for sine heuriger, lokale vinkroer. Vi besøker en av
dem til lunsj.
Etter et godt måltid reiser vi tilbake til hotellet. Her kan du se frem til et nytt foredrag:
"Astrid og Terje kåserer om Østerrike, sentralt i Europa. Hva har den geografiske
plasseringen betydd for landet historisk og hva er konsekvensene i dag?" De vil i tillegg
fortelle om våre to kommende utflukter til Wachau og Bratislava.
Etter en liten pause reiser vi med buss til kveldens restaurant for middag, før vi kan glede oss
over en vakker konsert av Wiener Mozart-orkester i The Golden Hall i Wiener Musikverein.
Musikverein ble innviet av keiser Franz Joseph i 1870. Siden den gang er Den gylne sal i
Musikverein kjent av musikkvenner over hele verden, ikke minst på grunn av den årlige
verdensomspennende sendingen av nyttårskonserten av Wien-filharmonien. Den gylne sal
fascinerer konsertgjestene som et unikt arkitektonisk og akustisk mesterverk.

Dag 3

Wachau - Melk og Dürnstein
Frokost, lunsj
Vi reiser ut av Wien mot Wachau, dette vakre kulturlandskapet langs Donau og kommer til
byen Melk. Klosteret i Melk er et historisk benediktinerkloster, og et av verdens meste
berømte klostre. Det ligger på en høy klippe, og ble grunnlagt i 1089, da markgreve Leopold
II ga et av slottene sine til benediktinermunkene. Vi besøker klosteret før turen går videre til
pittoreske Dürnstein, som med sin beliggenhet midt i vin- og fruktregionen er en populær by
å besøke, både for utenlandske og østerrikske turister.
Etter lunsj har du tid til å rusle rundt og studere den velbevarte middelalderbebyggelsen før
vi begir oss ut på en liten båttur på Donau. Vi stiger av i Krems og kjører i buss tilbake med
Wien. I kveld er det middag på egen hånd.

Dag 4

Utflukt til Bratislava, båttur tilbake til Wien
Frokost, lunsj, middag
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Slovakias hovedstad, Bratislava, befinner seg nærmest et steinkast fra Wien. Vel, egentlig er
det en times busstur unna - perfekt for en dagstur. Her møter vi noen lokale guider som
viser oss rundt i byen sin. Etter sightseeingen spiser vi lunsj sammen før du har litt tid til å
rusle rundt på egen hånd.
Bratislava er ikke en stor by, og i gamlebyen er det smale, sjarmerende gater med kafeer,
bakerier, butikker og gallerier. Du kan finne kunstbutikker og nydelige antikviteter.
Vi nyter en båttur og utsikten fra Donau når vi velger vannveien tilbake til Wien. Vel tilbake
på hotellet kan du slappe av et par timer eller ta deg ut i Wiens gater, kanskje blir det noe
shopping? En buss tar oss til kveldens restaurant for vår siste middag sammen. Resten av
kvelden bestemmer du selv, om du tar en taxi tilbake til hotellet eller begir deg på en
spasertur, kanskje med et hyggelig stopp underveis.

Dag 5

Schönbrunn slott, apfelstrudel og hjemreise
Frokost, lunsj
Vi sjekker ut etter frokost og reiser ut til Schönbrunn slott, en av de viktigste kulturskattene i
Østerrike. Det blir liten omvisning på slottet og en tur ut i den vakre hagen. Lunsjen inntar vi
på Café Residenz som ligger i området. Vi rekker akkurat et "apfelstrudel show" hvor det
demonstreres hvordan de lager sin klassiske eplekakedessert, før vi reiser ut til flyplassen. Vi
lander på Oslo Lufthavn sen ettermiddag.
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