
LEZERSAANBIEDINGOPMERKINGEN

DAG 1 Ontvangst op het vliegveld, privé transfer naar  
het hotel, rondleiding met Nederlandssprekende gids 
door de stad en een bezoek aan de  ‘Swarovski’ winkel 
incl. een kleine workshop waar je een eigen (ansicht) 
kaart ontwerpt.
DAG 2 Na het ontbijt is de dag vrij te besteden. Voor 
inspiratie, tips en boekingen kan je (deze dagen) bij mij 
terecht.  s ’Avonds ga je heerlijk dineren in een Heurigen, 
waar je zult genieten van streekgerechten. 
DAG 3 Na het ontbijt is er gelegenheid om de stad 
ontdekken, te voet, met het openbaar vervoer of op  
de fiets.  Transfer naar het vliegveld (afhankelijk van  
het vluchtschema). 

€ 425,00 pp 3* hotel 
€ 470,00 pp 4* hotel
€ 499,00 pp 4* de luxe hotel 

Deze reis is alle dagen te boeken, de prijzen zijn  
inclusief ontbijt en gelden voor het hoogseizoen. 
Laagseizoen -15 tot - 20%.

INCLUSIEF De Vienna Card (kaart geeft toegang tot 
al het openbaar vervoer en kortingen op musea, 
winkels, restaurants, etc.) voor drie dagen. Transfer, 
reisbegeleiding  24/7 bereikbaar . Diner in een Heurigen, 
workshop, rondleiding met privé gids.

EXCUSIEF Vervoer naar Wenen, alle persoonlijke uitgaven 
zoals lunch en drankjes.

VOOR BOEKINGEN EN INFORMATIE:  
WWW.WENENBRUIST.NL/
BOEKINGOOSTENRIJKMAGAZINE
info@wenenbruist.nl • Skype wenen bruist • Telefoon & 
whatsapp:  + 43.(0)676.6720372 • www.wenenbruist.nl •  
www.facebook.com/wenenbruist/

Partner in Wenen waar ik mee samen werk is Imperial 
Connection. www.imperial-connection.at/

Wenen is een unieke combinatie van een historie en bruisende stad. Je kunt in Wenen alle kanten op. Of je nu houdt van kunst, muziek, lekker eten, wellness, in beweging zijn  
of shoppen. Het klassieke Wenen met mooie gebouwen en het hippe Wenen. Graag ga ik samen met jou op ontdekkingstocht door deze veelzijdige stad!

NU VOOR DE LEZERS VAN HET OOSTENRIJK MAGAZINE DEZE MOOIE AANBIEDING
 

WENEN BRUIST STEDENTRIP 
2 nachten/3 dagen

In Augustus 2014 verhuisde ik naar Wenen. Al snel was ik in de ban van deze 
bijzondere stad! Vroeger was ik wel eens in Wenen geweest, maar de stad zoals ik 
die mij herinnerde – Sissi en mooie oude gebouwen- heeft flink wat veranderingen 
doorgemaakt!  Dat Wenen de laatste jaren uitgegroeid is tot een hippe verrassende 
stad valt niet te ontkennen. 

Zelf heb ik jaren reizen begeleid en ik wil Wenen graag delen met anderen, maar 
dan op een speciale manier!  Mijn gasten wil ik een onvergetelijke tijd bezorgen 
door de reizen met aandacht te verzorgen en flexibel op persoonlijke wensen in te 
gaan. Samen bruisend Wenen ontdekken en mooie herinneringen verzamelen om 
later op terug te kijken!

Groeten en hopelijk tot snel in Wenen! 


