
Gelegen 30 km ten noorden van Wenen, ‘Vor den To-

ren Wiens’, is het stadje Stockerau ideaal gelegen om 

de stad Wenen, maar ook de Wachau, het Wienerwald, 

de Neusiedlersee in het Burgenland en zelfs de nabij-

gelegen Slowaakse hoofdstad Bratislava te verkennen. 

Het vredige stadje met ruim 15000 inwoners biedt haar 

inwoners en bezoekers alles wat nodig is. Diverse win-

kels en horecagelegenheden en een ruim aanbod aan 

vrijetijdsvoorzieningen. De jaarlijkse ‘Stockerauerer Fest-

spiele’ met wisselende tentoonstellingen en concerten 

trekken elk jaar weer vele duizenden bezoekers. De 

moeite waard zijn ook het ‘Belvedereschlössl’, het ‘Auto-

mobilmuseum’ en de vele wandel- en fietsroutes. (o.a. 

Donauradweg) 

Programma: 
1e dag: Heenreis. In de late namiddag arriveren we bij 

ons overnachtingshotel in de omgeving van Wels/Linz in 

Oostenrijk. 

2e dag: Na het ontbijt verlaten we Wels en rijden de Wa-

chau binnen, een gebied dat doorkruist wordt door de 

Donau en 80 km voor Wenen eindigt. De regio is in 2000 

door de UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet vanwe-

ge zijn schoonheid, indrukwekkende burchten, barokke 

kerkjes en vondsten uit de oudheid. De Wachau is ook 

sinds de oudheid beroemd door z’n fruit en wijngaarden. 

We bezoeken de indrukwekkende barokke Stift Melk 

met een eeuwenoude bibliotheek en fraai aangelegde 

tuinen. Wie daarna het mooiste gedeelte van dit schit-

terende gebied per boot over de Donau wil gaan verken-

nen bieden wij de mogelijkheid van Melk naar Krems te 

varen, waar de bus u opwacht en u dan naar ons hotel in 

Stockerau brengt, waar we in de late namiddag arriveren. 

3e dag: Vandaag bezoeken we Wenen, de hoofdstad 

van Oostenrijk. Onder leiding van een Nederlandsspre-

kende gids maken we een rondrit door de stad van de 

muziek, de barok en met z’n hele eigen charme. We pas-

seren Schloss Belvedere, maar ook de huizen van archi-

tect Hundertwasser, in een bonte kleurenpracht wat met 

niets te evenaren is. Ook rijden we door het voormalige 

jachtterrein van de keizer 'het Prater'. Na de rondrit wan-

delt u met de gids langs de Hofburg, de stallen van de 

Spaanse rijschool, door de Altstadt tot aan de prachtige 

Stephansdom. De middaguren zijn vrij te besteden zodat 

u zelf Wenen kunt verkennen. In de namiddag rijden we 

weer terug naar ons hotel. 

4e dag: Vandaag rijden we naar de Slowaakse hoofdstad 

Bratislava. Na aankomst maken we eerst o.l.v. een gids 

kennis met de stad. Ongetwijfeld zullen de Dom van St. 

Martinus, Paleis Pálffy, de Michelspoort, de Clarissenkerk 

en vele andere historische bouwwerken de revue passe-

ren. 's Middags kan een bezoek aan de imposante burcht 

worden gebracht voordat we terugkeren naar Stockerau.

5e dag: Vandaag bezoeken we een van de oudste ste-

den in Neder-Oostenrijk, Tulln. De grootste attractie is 

hier Die Garten Tulln. De bezoekers van deze tuinbele-

vingswereld worden hier beloond met sprankelende 

kleuren en prachtige tuinen. In het voorjaar ontwaken 

meer dan honderdduizend gele narcissen met hun in-

drukwekkende bloemenpracht in de ruim 60 show- en 

model tuinen. In de zomer geuren hier de rozen heerlijk 

en trekt de vlinderstruik vele vlinders aan. De herfsttijd is 

de oogsttijd: in de Gigantengarten zijn dan de reuzen-

pompoenen te bewonderen. Een ander hoogtepunt is 

het wandelpad door de boomtoppen dat de bezoekers 

tot wel 30 meter hoogte voert. 

6e dag: Vandaag een vrije dag. U kunt even lekker uitrus-

ten en zelf het plaatsje Stockerau gaan verkennen. 

7e dag: Deze dag brengt ons weer naar Wenen, waar 
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‘Wien, Wien, nur du allein soll stets die Stadt meiner 
Träume sein’. Deze tekst uit een lied van Rudolf von 
Sieczynski, over de stad Wenen illustreert de gezel-
ligheid, gemoedelijkheid, harmonie en romantiek die 
men in deze stad overal tegenkomt.
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we de residentie van de Hapsburgers bezoeken, ook wel 

bekend als Schloss Schönbrunn. Na ons bezoek gaan we 

het Wienerwald verkennen, het vroegere jachtdomein 

van de adel. Het is de meest noordelijke uitloper van de 

Alpen met bossen, riviertjes en leuke dorpjes. We pas-

seren het plaatsje Mayerling en bezoeken klooster Heili-

genkreuz. Ook passeren we het mondaine kuuroord Ba-

den bij Wien. Tussen de wijngaarden met zijn pittoreske 

wijndorpjes rijden we terug naar ons hotel. 

8e dag: Vandaag voor de laatste keer naar Wenen. Aller-

eerst brengen we een bezoek aan het Zentraler Friedhof, 

waar u de praalgraven van de grote componisten zoals 

Johan Strauss, de koning van de wals en van Beethoven, 

Bach en Brahms kunt bezoeken. Ook bevinden zich hier 

de grafkelder van de grootste staatshoofden van Oos-

tenrijk. Vervolgens bezoeken we het Prater met zijn vaste 

kermis, duizelingwekkende attracties en het reuzenrad, 
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bekend uit de film The Third Man van Orsom Wells. Bo-

ven in het rad heeft u een prachtig overzicht over het 

hele terrein en het Prater met gezellige restaurantjes en 

terrasjes. In de namiddag gaan we terug naar het hotel. 

9e dag: We nemen afscheid van Stockerau. Via de au-

tobaan rijden we naar de drie-stromenstad Passau. Hier 

komen de rivieren Donau, Inn en Ilz samen en vormen 

zo een natuurlijke grens tussen Oostenrijk en Duitsland. 

We maken een korte rondrit en daarna kunt u de stad zelf 

nog even verkennen. Bezoek bijvoorbeeld de Stephans-

dom met het grootste kerkorgel ter wereld of maak een 

wandeling door de sfeervolle Steiningergasse of over de 

oeverpromenade, voordat we naar ons overnachtingho-

tel in Zuid-Duitsland of Oostenrijk rijden. 

10e dag: Na een vroeg ontbijt, gaat het via de Duitse 

Autobahn terug naar Nederland waar deze mooie reis 

wordt besloten met een prima diner.
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Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

3-gangen-keuze-diner of buffet, bij de 

overnachtingshotels 3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• stadsrondrit Wenen o.l.v. ervaren  

Nederlandssprekende gids

• sightseeing Bratislava o.l.v. gids

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauff eur mogelijk.

OOSTENRIJK

Vertrekdata | Stockerau
Vrijdag 3 juni 2022 10 dagen € 950,-

Vrijdag 22 juli 2022 10 dagen € 950,-

Vrijdag 7 oktober 2022 10 dagen € 950,-

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 170,-.

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht 

in een goed en gunstig gelegen hotel in 

Zuid-Duitsland of Oostenrijk. Alle kamers 

zijn minimaal voorzien van douche of 

bad en wc. In Stockerau hebben we ka-

mers gereserveerd in het viersterren City 

Hotel Stockerau, gelegen in het centrum 

van het stadje Stockerau. Alle kamers zijn 

comfortabel ingericht en voorzien van 

douche/bad, wc, telefoon, radio, televisie 

en minibar. Een aantal kamers heeft een 

balkon. Het hotel heeft verder een lift, een 

prima restaurant, sauna, een stoombad, 

hottub en een fitnessruimte.

**** HOTEL


