
Hvad er inklusiv i prisen til Wien? 

Fire overnatninger på det 5-stjernede hotel Grand Ferdinand på standardværelse, inklusiv morgenmad. Der 

er en ekstraudgift hvis du vil bo alene. Der er en besparelse hvis I er tre eller fire der deler en mini-

hotellejlighed.  

Hvis du ønsker at tage nogle flere dage på hotellet i Wien – eller opgradere værelset - da sig til.  

Vi skaffer dig ekstra overnatninger til under markedspris.  

ONSDAG 

Følgende indgår i prisen: Guidet tour i Palais Coburgs fem vinkældre. Vi får canapeer - og et glas champagne 

når vi når frem til deres champagne-kælder.  

Inklusive i prisen er også en tre-retters middag plus kaffe i Der Gelbe Raum, Palais Coburg, inklusive vine 

der passer til menuen. (du kan opgradere vinene når vi er der. Du betaler i så fald blot prisdifferencen).  

Der er naturligvis mulighed for at få cognac eller lignende til kaffen. Dette indgår ikke i prisen. 

TORSDAG 

Turen går til Esterhazys slot i Eisenstadt, som Parnassos har lejet en vinge heraf.  

Vi tager fra hotel Ferdinand kl. cirka 14.00. Rejsen tur/retur, Haydn-koncerten samt vine der præsenteres af 

slottets sommelier efter koncerten indgår i prisen.  

Torsdag aften: Vi får en middag på en både folkelig og folkerig restaurant. Menuen indgår i prisen. Drikke 

hertil er eksklusiv.  

FREDAG 

Vi har en Hop-On-Hop-Off bus for os selv. Turen varer cirka fire timer. Guide og billetentréer indgår i prisen.  

 

Fredag aften: Her har Parnassos lejet Mozarts hus, museum og koncertsal.  

Dette, samt Mozart-koncerten, indgår i prisen. Vine og canapeer efter koncerten under Mozarts tag indgår 

også i prisen. Arrangementet slutter kl. cirka 21.00.  

 

Lad os se hvad resten af fredag aften byder på. Udgifter hertil er ikke inkluderet i prisen.  

LØRDAG 

Vi arrangerer cirka fem små guidede ture i Wien som du frit kan vælge i blandt. Guide plus entré indgår i 

prisen. Du er velkommen til at vælge to eller flere arrangementer hvis din tid tillader det.  

Lotte Heises Opera-foredrag kl. cirka 16.00 indgår naturligvis også i prisen.  

Lørdag aften:  

Vi tager til Wien Staatsoper. I prisen indgår en billet til 100 euro. Hvis du ønsker at opgradere, betaler du 

blot differencen.  

 

Lad os se hvad resten af lørdag aften byder på. Udgifter hertil er ikke inkluderet i prisen.  

SØNDAG 

Vi tager til Prins Ferdinands slot i nærheden af Wachau og Donau floden. Det er en tur på samlet 8 timer. 

Bus t/r, guide, billetentré samt 1 ½ times sejltur på Donau og frokost, inklusive matchende vin, indgår i 

prisen.  



Udover at vi skal bo på et femstjernet hotel i centrum af Wien byder vi hermed samlet på omkring 15 

oplevelser af høj karat - hvoraf mindst tre er unika. Vi kommer ikke til at kede os.  

Dette er ikke inkluderet i prisen 

 

Fly tur/retur til Wien. Det er meget billigere og mere fleksibelt at vores gæster arrangerer individuelt. 

Netop her passer one size fits all ikke. Desuden hvis vi alle sammen tager det samme fly vil vi være med til 

at presse prisen op på netop den flyafgang.  


