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Bli med Oslo-Filharmoniens Venner til  

Wien 

20. – 24. mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vår reise til Wien har du mulighet til å få med deg både historie, kunst og 

kultur i tillegg til shopping og mange spennende matopplevelser i løpet av 

denne langhelgen. 

Og dette på toppen av høydepunktet som naturligvis vil være Oslo-

Filharmoniens Sibelius-konsert i Konzerthaus Wien. 

Vi skal bo like ved det historiske sentret i Wien – for bare få minutter unna 

hotellet finner du kjente bygninger som Stefansdomen, Hofburg og Wiener 

Opera. Sentrum av Wien er romantisk og faktisk litt småbyaktig, til tross for 

sin mektige arkitektur og historie. For her ligger de store monumentene, de 

viktigste historiske stedene og de berømte wienerkafeene i gangavstand 

fra hverandre. I Wien rekker du å få med deg mye selv om du bare er her 

for en helg.  
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Fredag 20. mai: Oslo – Wien (M)  

  Vi reiser fra Oslo Lufthavn direkte med Austrian Airlines til Østerrikes hovedstad 

Wien og lander kl. 16.40. Gruppen blir møtt av en skandinavisktalende guide som 

viser vei til bussen og er med på transporten inn til hotellet. 

Innsjekk på Parkview Boutique Apartments. 

Dette appartementshotellet ligger rett ved 

Stadtpark – bare 550 meter fra Konzerthaus am 

Wien hvor Oslo-Filharmonien skal holde sine 

konserter under sitt opphold i denne byen.  

Hotellet har stilfulle rom som alle har aircondition, 

TV, en liten kjøkkenkrok med stekeovn/kokeplater 

og kjøleskap. I tillegg eget bad, naturligvis. 

Fra hotellet går man 5 minutter gjennom parken for 

å nå Parkring som er hovedveien rundt det 

historiske sentrum av Wien. Til Stefansdomen eller 

til Operaen går man lett på ca. 15 minutter. I tillegg 

ligger T-banestasjonen Stadtpark bare 4 minutter fra hotellet. 

Felles middag om kvelden. Før/etter middagen blir vi bedre kjent med hverandre 

og det blir gitt informasjon om programmet for langhelgen. 

 

Lørdag 21. mai: Wien - bysightseeing (F+L) 

 Frokost på hotellet før vi denne formiddagen skal ha en liten vandretur i Wiens 

historiske sentrum – 

og til fots må det 

være, for mange av 

gatene innenfor 

Ringstrasse er 

sperret for kjøretøy – 

eller et virrvarr av 

enveiskjøringer som 

gjør det svært upraktisk å benytte buss.  

Skandinavisktalende guide møter gruppen på hotellet. Vi skal blant annet få se 

Opera, Stefansdomem, Graben, Hofburg, Den spanske rideskolen, Albertina, 

Mozarthaus. Merk at vi ikke skal inn i de ulike bygningene – men mest få 

informasjon om byens historie mens vi vandrer rundt. Og guiden vil naturligvis gi 

tips om hva som kan besøkes og om åpningstider. 
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Turen avslutter med 3-retters lunsj på en koselig restaurant i sentrum. 

 
 Restaurant Zum Kellergewölb i 

Seilerstrasse 13 er en rustikk og 

uformell restaurant med en 

hyggelig atmosfære: den ligger 

midt i sentrum og egner seg god 

for en god lunsj som avslutning 

på en spennende vandretur i 

gamlebyen. 

 På kvelden er det konsert med Oslo-Filharmonien i Konzerthaus Wien – med 

gangavstand fra hotellet. Etter konserten beveger vi oss til hotellet hvor 

orkesterets medlemmer bor, slik at vi får muligheten til å treffe mange av 

musikerne og mingle.  

Middag på egenhånd. 

Søndag 22. mai: Wien – dag på egenhånd (F) 

 Frokost på hotellet. Dagen og kvelden til egen disposisjon.  

I dag kan være dagen til å utforske byen litt på egenhånd – eller reiseleder vil ta 

dere med på en spontan tur til Hundertwasser-huset, Mozarthaus for omvisning 

eller en tur til Beethoven-museet og deretter en hyggelig lunsj i bydelen Grinzing? 

Hva med Prater – den store parken med Riesenrad (Pariserhjulet)? Kanskje noen 

vil besøke Bellevue-palasset eller ha omvisning på den Spanske rideskole eller i 

Operahuset. Mulighetene er mange.  

Lunsj og middag på egenhånd. 

Mandag 23. mai: Wien - Schönbrunn (F+L)  

 Dagen begynner med frokost på hotellet igjen.  

Denne formiddagen venter det en 

buss på utsiden av hotellet, og vi 

skal kjøre ut til det praktfulle 

slottet Schönbrunn. Her får vi en 

omvisning i de mange rom på 

slottet og vi avslutter med en lunsj 

på slottets restaurant Café-

Residenz. Det blir en 2-retters 

lunsj etterfulgt av et formidabelt Strudelshow som ender med herlig eplekake til 

dessert og kaffe. Busstransport tilbake til hotellet – for dem som ønsker.  
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 Dersom noen ønsker å bli igjen for å utforske den store parken, er man 

velkommen til det, men må da selv ordne transport tilbake til hotellet. Det er T-

banestasjon like ved som har direkteforbindelse med T-banestasjonen ved 

hotellet.  

Middag på egenhånd. 

Tirsdag 24. mai: Wien - Oslo (F)   

 Det blir tidlig frokost på hotellet, for returflyet til Oslo går allerede kl. 10.25. En 

buss venter på oss og kjører oss tilbake til flyplassen og vi tar farvel med Wien 

for denne gang. 

Pris          

Kr 12 415,- per person i dobbeltrom 

Kr 1 950,- i tillegg for enkeltrom under hele oppholdet 

Prisen inkluderer 

• Flyreise Oslo – Wien t/r med 8kg håndbagasje og 1 innsjekket koffert à maks 23kg 

• Alle flyskatter  

• Transport til og fra flyplass i Wien 

• 4 netters opphold i dobbeltrom på godt turistklassehotell  

• Frokost 

• Velkomstmiddag på hotellet/tilknyttet restaurant 

• Gåsightseeing i Wien m/skandinavisktalende guide 

• 3-retters lunsj i Wien etter sightseeing 

• Billett til konsert med Oslo-Filharmonien 

• Halvdagstur til Schönbrunn inkludert buss, guide, omvisning, 2-retters lunsj og 

Strudelshow m/eplekake til dessert. 

• Norsk reiseleder  med på reisen 

Prisen inkluderer ikke  

• Drikke til inkluderte måltider 

• Reise- og avbestillingsforsikring  

• Eventuelle innganger og utflukter som bestilles på turen    

Prisen er basert på  

• Priser, skatter/avgifter og valutakurser per 31. jan 22 

• 18 betalende deltakere  
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Betingelser og bestilling 

Bestilling må skje før 15. februar 2022 – og det er begrenset med antall plasser. Dersom det blir 

flere påmeldte enn plasser, vil vi forsøke å utvide gruppen, men de første som melder seg på får 

først plass. Send bestilling til torgeir@thevibe.no og oppgi fullt navn på den/de reisende samt 

telefonnummer og om det ønskes dobbelt- eller enkeltrom. Oppgi også ev. matallergier. 

Ved bestilling vil det faktureres et depositum på kr 2 500,- per deltaker. 

Sluttbetaling 2 måneder før avreise. 

Avbestilling mot gebyr 

Ved avbestilling før avreise gjelder følgende gebyrer: 

Fra 105 til 65 dager før avreise utgjør gebyret hele det innbetalte depositumsbeløpet 

Fra 64 til 36 dager før avreise utgjør gebyret 50 % av reisens pris 

Under 36 dager før avreisedato utgjør gebyret 100 % av reisens pris. 

Det gis ingen refusjon dersom den reisende mangler nødvendige papirer for å delta på reisen.  

 

Når det gjelder rett til avbestilling knyttet til covid-19, gjelder per i dag – i hovedsak – følgende, 

men det er viktig å sjekke nøye med eget forsikringsselskap. Regler kan variere – og ikke minst 

endres. 

• Hovedregelen er at reiseforsikringen dekker avbestilling dersom reisemålet var uten reiseråd da 

bestillingen ble foretatt og det igjen blir innført reiseråd som er gyldig på tidspunktet for avreisen.   

• Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av frykt for smitte eller endring 

i smittesituasjonen på reisemålet uten at det blir utstedt et reiseråd  

• Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles som følge av innreisenekt på reisemålet.  

• Forsikringen dekker dersom man får covid-19 før avreise. Dette regnes som akutt sykdom 

før avreise. 

Reiseforsikringen dekker med andre kun avbestilling dersom UD innfører reiseråd til 

destinasjonen dere skal til.  

mailto:torgeir@thevibe.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/

