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Førjulstur til Wien med Andre Rieu konsert 
13.-17.11. 2022 
 

    

Vi gjentar tidligere suksessturer til musikkens by Wien. Turen er 

fylt med musikalske opplevelser i verdensklasse. Vi besøker byens 

berømte julemarkeder og flere attraksjoner ute i vindistriktene. Vi 

ønsker alle velkommen med på Stavanger Aftenblads lesertur.   

 

Dag 1 Avreise til Wien 

Møt Boreal Adventure reiseleder i avgangshallen på Sola kl. 10:45. 

Avreise med Lufthansa kl. 12:30 via Frankfurt og lander i Wien kl. 17:10. 

Videre til vårt hotell Austria Trend Hotel Savoyen**** Superior. Kveldstur 

til en tradisjonell Heurigen-restaurant. 3-retters middag og musikk i 

rustikke omgivelser. Retur til hotellet i 22:00 tiden. 

Nettside hotellet: https://www.austria-trend.at/de/hotels/savoyen 

 

Dag 2 Krems og distriktet utenfor Wien   

Avreise  langs Donau til landsbyen Dürnstein med sitt koselige 

landsbymiljø. Siden besøker vi vingården Aufreiter, som også har 

mareladeutsalg, og spiser lunsj (inkl.). Videre til Kittenberger Garden, en 

sjarmerende overraskelse med vinterhager, små hytter og dekorasjoner. 

Et glass Glüwein vil smake når over  500.000 lys tennes i skumringen.  

Retur til hotellet og middag i restauranten.  

 

Dag 3 Byopplevelser og klassisk konsert  

Frokost og avreise til landets største attraksjon, slottet Schönbrunn. Vi får 

komme inn og se 22 staselige rom fra keisertiden. Etter opplevelsen reiser 

vi inn til sentrum hvor vi ser Hofburg utenfra før vi ankommer de  
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elegante gågatene Graben og Kärntner Strasse. Se gjerne innom 

Stefansdomen og et av de mange gode spisestedene. Senere møtes vi på 

en wienercafe for kaffe og kake før retur til hotellet. Vi gjør oss klar for en 

helaften med 3-retters middag i Kursalon Palais. Kvelden toppes med en 

klassisk konsert med kjente stykker fra Strauss og Mozart inkl. solister og 

et dansepar.    

 

Dag 4 Sentrumstur og Andre Rieu Konsert  

Vi reiser med lokalguiden vår og får se flere av byens flotte, monumentale 

bygninger og julepyntede gater fra bussen. Vi gjør en runde til fots og ser 

et av byens mange julemarkeder. Tid til å finne et hyggelig lunsjsted. Litt 

tid til egen disposisjon  før vi kjører til hotellet og slapper av før tidlig 

middag.  

Avreise til Stadthalle kl. 18:00 for turens absolutte største opplevelse. 

Andre Rieu Johan Strauss Orchestra med 40 musikere vil garantert 

begeistre oss med klassisk musikk, kjente melodier fra populærmusikken 

og berømte solister. La dere bli overbevist ved å se orkesteret på Youtube 

før påmelding. Start kl. 19:30, pause undeveis. Etter konsertens slutt ca 

kl. 22:15 reiser vi til hotellet. 

 

 Dag 5  Hundertwasserhaus og hjemreise  

De beste turer har også en slutt. Avreise kl. 10:15 til Hunderwasser sitt 

hus som vi ser utenfra. Videre til flyplassen for innsjekk. Avgang med 

Lufthansa kl. 14:10 via Frankfurt til Stavanger Lufthavn Sola med 

beregnet ankomst kl. 18:05.  
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Reisefakta 
 

Dato:  13.-17.11  2022 

 

Pris: kr 17 600,- 

 

Påmeldingsfrist:  08.09. 2022 (begrenset antall plasser) 

 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 

 Flyreise Stavanger – Wien t/r med Lufthansa 

 All transport med egen buss og sjåfør iht. program 

 Lokalguide som er med på det meste av landarrangementer  

 4 overnattinger Austria Trend Hotel Savoyen **** Superior inkl. frokost 

 Vinstue med 3 retters  middag og musikk første kvelden 

 Lunsj 2 retter med drikke og vinsmaking/film på vingården Aufreiter 

 Besøk på Kittenberger Adventure Garden inkl. 1 Glüwein 

 Middag på hotellet dag 2 og 4  

 Sightseeing med buss og til fots i Wien dag 3 og dag  4  

 Andre Rieu konsert med meget bra setereservasjon  

 Sightseeing med audioguide inne på slottet Schönbrunn 

 Besøk på Wiener cafe med kaffe og kake 

 3-retters middag på Kursalon Palais   

 Klassisk konsert med 1 glass musserende vin i Kursalon   

 

Ikke inkludert: 

 Enkeltromstillegg 4 netter: kr 1900,- 

 Drikke på måltidene, med mindre spesifisert 

 

Påmelding til Boreal Adventure: Treskeveien 5, 4043  Hafrsjord  

Telefon  51 82 02 10  / epost reiser@boreal.no   

 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader).  
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