
Halloween weekend i Wien  

Rejsen afholdes i dagene fredag d. 27/10 – 1/11 2023.  
 

Nedenfor ser du hvad du får for 13.000 kr. 5 overnatninger på det 4* hotel Regina, i delt 

dobbeltværelse og inklusiv morgenmad med ankomst fredag d. 27/10-23. Du kan tilføje ekstra 

nætter hvis du ønsker et lidt længere ophold i Wien.  

FREDAG d. 27/10-2023  

 

Følgende indgår i prisen: Rejsens officielle start er kl. 19.00 på rokokopaladset, Stadtpalais 

Liechtenstein som familien Liechtenstein har givet os adgang til.  

Vi har svært ved at overdrive denne del af turen. Vi er af den overbevisning at det bliver ’the party 

to end all parties’.  

Museumsbesøg i Liechtenstein-familiens private museum, privat koncert med Esterházy-

kvartetten, middag med wine-pairing og slutteligt et Wiener dragshow.  

 

LØRDAG d. 28/10-2023  

 

Følgende indgår i prisen: Vi tager med guide og bus rundt i Wien, museumsbesøg i Beethovens 

hjem, frokost i Heiligenstadt Heuriger. (drikkevarer indgår ikke i prisen). En aften i enten Wiens 

Staadtopera eller den berømte koncertsal, Musikverein. Det er rejsens kulturelle højdepunkt.  

 

SØNDAG d. 29/10-2023  

 

Følgende indgår i prisen: Bus fra Wien til Krems Færge på Donau floden inklusiv frokost. 

Drikkevarer er ikke inklusiv. Guidet tour på Melk stiftskloster, privatkoncert, middag (drikkevarer 

er ikke inklusiv). Bus fra Melk tilbage til Wien.  

 

MANDAG d. 30/10-2023  

 

Følgende indgår i prisen: Et privatarrangement på en af de fornemmeste museer i byen, som er 

helt på plads i midten af januar 2023, som vi er sikre på at du vil kunne lide. Tidlig aften, en privat 

klaverkoncert i Schuberts gymnasium. Drikkevarer og snacks bagefter er inkluderet i prisen. For 

dem der har lyst tager vi på restaurant bagefter. Denne middag er ikke inkluderet i prisen.  

TIRSDAG d. 31/10-2023  

 

Følgende indgår i prisen: Dagen hvor du har byen for dig selv. Der er 100 museer at vælge i blandt. 

Du vælger museum, lægger ud for entré og vi betaler når vi igen mødes. Aftenen, Halloween-

aften, er rejsens kulinariske højdepunkt. Den afholdes i Palais Coburg. Middag, wine-pairing og 

underholdning er inkluderet. 


