
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
  



Program Wien 1.-8. september 2019 – med bus 
Overnatning på udrejsen: Magdeburg 
Overnatning på hjemrejsen: Dresden. 
 
Søndag 1.9.  
Kl. 08.00: Afrejse fra Horsens Banegård. 
Overnatning i Magdeburg – Arthotel Magdeburg (Hundertwasser)  
https://arthotel-magdeburg.de/ 
Hvis der er tid, når vi kommer til Magdeburg, kører vi ud til 
Wasserstrassenkreuz. 
Fælles spisning om aftenen. 
 
Mandag 2.9. 
Kl. 08.00: Afrejse fra Magdeburg mod Wien. 
Ankomst Wien sidst på eftermiddagen. 
Indkvartering på centralt beliggende hotel. Marc Aurel. https://hotel-
marcaurel.com/. Fælles spisning om aftenen. 
 
Tirsdag 3.9. 
Om formiddagen en guidet bustur i byen, hvor vi bl.a. ser FN-byen og kigger 
indenfor i  Hundertwasser Haus. Med dansktalende guide.  Fælles frokost. 
Eftermiddag på egen hånd.  
Om eftermiddagen kører bussen til Kunsthistorisches Museum, hvis gruppen 
eller nogen fra gruppen ønsker at besøge stedet.  
Aften: Mulighed for en koncert- eller operaoplevelse. 
Wiens Opera, Volksoper eller Musikverein. 
 
Onsdag 4.9.  
Om formiddagen besøger vi  Schloss Schönbrunn, rundvisning med 
dansktalende guide. Vi spiser frokost på restaurant ved Schönbrunn.  
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Eftermiddag på egen hånd. 
Aften: Mulighed for en koncert- eller operaoplevelse. 
Wiens Opera, Volksoper eller Musikverein. 
 
Torsdag 5.9.  
Sejltur på Donau – Wachau dalen. Med dansktalende guide kører vi med 
bussen til Dürnstein, hvorfra vi sejler til Melk. Undervejs nyder vi frokosten i 
de dejlige omgivelser. I Melk besøger vi benediktinerklostret. Uden 
rundvisning. Når vi er hjemme igen, kører bussen til Leopold Museum. 
Aften: Mulighed for en koncert- eller operaoplevelse. 
Wiens Opera, Volksoper eller Musikverein 
 
Fredag 6.9. 
Med bussen besøger vi om formiddagen Belvedere og Gustav Klimt. Egen 
frokost. Eftermiddagen til andre oplevelser.  
Efter besøget er det en mulighed at aflægge besøg på museet 21 HAUS,  
Om aftenen kører vi ud af byen til Weingut Schlossberg for at deltage i en 
Heuriger Abend dér, hvor vi spiser vores aftensmad. 
 
Lørdag 7.9. 
Kl. 08.00: Vi forlader hotellet om morgenen og kører til Dresden, hvor vi bliver 
indkvarteret i centrum af byen. https://www.h-
hotels.com/de/hyperion/hotels/hyperion-hotel-dresden 
Fælles spisning om aftenen på hotellet.  
Det vil være muligt at besøge operaen.  
 
Søndag 8.9. 
Kl. 08.30: Hjemturen begynder.  Ankomst Horsens sidst på eftermiddagen. 
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Rejsen arrangeres i samarbejde mellem  
Horsens Kunstforening og Mikkeltours. 

 
Rejsens pris: 9295 kr. for medlemmer og 9595 kr. for ikke–medlemmer af 

Horsens kunstforening. 
Tillæg for enkeltværelse: 1200 kr. 

 
I prisen er inkluderet: 

Bustransport fra Horsens til Wien og retur,  
samt buskørsel ifølge programmet i Wien.  

3 centralt beliggende hoteller – med morgenmad. 
3 x frokost og 4 x aftensmad. 

Entré til Schloss Schönbrunn og Belvedere 
Sejltur i Wachau dalen. 

Dansktalende guide i Wien som beskrevet i programmet. 
Ikke inkluderet: Drikkevarer til måltider. 

Betaling: Depositum 1000 kr./prs. 1.2.2019 – restbeløb 1.7.2019. 
Se øvrige informationer i tillægget til dette program. 

 
Tilmelding: 

Jytte Helbo, email: jyttehelbo@vip.cybercity.dk 
Tlf. 26 22 28 81 

Opgiv venligst emailadresse ved tilmelding. 
Ved tilmelding må man gerne tilkendegive, om man er interesseret i en 

koncert/operaoplevelse. 
www.mikkeltours.dk 

erik.mikkelsen@mikkeltours.dk 
Tlf. 51300694 

Stakhaven 8, 4070 Kr. Hyllinge 
Rejsegarantinr: 2383 
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