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 Programförslag     Operans Vänner          Wien 3 - 8 augusti  2020  

 

 

 

En resa till Wien – och genast går tankarna till en kejserlig stad med 
vackra salar och wienervalsande par, skönsjungande opera, spanska 
ridskolan med sina vita lipizzanerhästar och naturligtvis konditorier i 
jugendstil som serverar de sprödaste apfelstrudels. Men här finns så 
mycket mer, byggnaderna från det habsburgska kejsardömet får nu 
samsas med modern och spännande arkitektur. Vår och höst brukar 
vara ljuvliga och för oss nordbor brukar man räkna med att våren 
startar cirka en månad tidigare på de här breddgraderna, vintertid får rådhusplatsen lämna 
utrymme för en inbjudande skridskobana som generar glädje och glam. Nattlivet brukar vara 
hektiskt och drar igång som bäst vid midnatt. Låt Wien inspirera med en härlig blandning av 
gammalt och nytt. 

Följande är bokat för Operans Vänner 2020:    

34 platser från Göteborg-Wien/Wien-Köpenhamn med Austrian 
Airlines. 
3 augusti Göteborg-Wien  OS324  12.30-14.25             
8 augusti Wien-Köpenhamn OS303 15.15-17.00 

Kremslehner Hotel Regina ***+ 
Rooseveltplatz 15 
1090 Wien 
www.kremslehnerhotels.at 

Hotellet ligger i centrum, i närheten av Ringstrasse (ca. 2 min. promenad). Mycket bra 
trafikförbindelser, men även kort gångavstånd till alla sevärdheter i centrum. Hotellet ligger 
invid Votivkirche. Till rådhuset, Rathaus, går man på 5 min, till vinterpalatset Hofburg på 10 
min. Parlamentshuset och universitetet finns i närheten av hotellet. Många trevliga 
restauranger och caféer finner man även i närheten. Hotellet går i gammaldags traditionell 
still, både allmänna utrymmen och logirummen. Alla rum med badrum, kabel-TV, telefon, 
minibar, värdeskåp, hårtork och internet.  Hotellet har en restaurang, som även har 
uteservering under sommaren. Hiss finns. 
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Måndag 3 augusti 
 

Vi startar vår resa från Småland på morgonen (Eksjö/Vetlanda/Sävsjö) med buss till 
Göteborg, Landvetter flygplats varifrån flyget med Austrian Airlines avgår kl 12.30. Efter ca 2 
timmars flygresa landar vi på Vienna International Airport. Ankomsttransfer med guide -
inleder med en panoramatur över Wien för att få en bra överblick över staden innan vi 
checkar in på vårt hotell - Kremslehner Hotel Regina ***+. tid för vila innan det är dags för 
3-rätters middag på hotellet inkl bröd och bordsvatten. 

Tisdag 4 augusti  
 

Vi gör en halvdagstur till det vackra slottet Schönbrunn. Inklusive busstransfer, inträde och 
guide samt lunch. Ett besök i Schönbrunn är en absolut höjdpunkt på resan till Wien. Palatset 
som är byggt i barockstil, och som även finns på UNESCO:s världsarvslista, ligger en bit 
utanför centrum och är omgivet av en stor park. Palatset har fungerat som sommarresidens 
för Habsburgarna sedan 1740-talet och på slottsrundan får vi bekanta oss med de kejserliga 
bostäderna. Då vi går igenom de mäktiga salarna, med dess ursprungliga inredning och 
möbler, får vi en uppfattning om hur hovet och härskare levt. 
 
 
  
 
 

 

 

 

Onsdag 5 augusti  
 

Vi gör en stadsvandring på cirka två-tre timmar med auktoriserad guide, inklusive hörlurar 
därefter avslutar vi vandringen med en gemensam lunch, 2-rätters inkl. vatten och kaffe. 
Fri eftermiddag för lite vila innan vi beger vi oss med buss till Bühne Baden Sommararena 
för att uppleva Ralph Benatzkys operett Vita Hästen (IM WEISSEN RÖSSL) Föreställningen 
börjar kl 19.30. Det innebär att vi åker från hotellet vid 17-tiden och räknar med att vara 
tillbaka före midnatt. 
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Torsdag 6 augusti 
 

Hotell-Haus der Musik (1,9 km) 
Guidat besök på Haus der Musik (som huvudtemat för turen kan vi ha opera!) 
Musikhuset – Haus der Musik – i Wiens centrum, är ett modernt museum som enbart har 
tillägnats musiken och ljudens värld. I fyra våningar kan man uppleva musikhistoriens 
viktigaste skeden. Denna intressanta utställning ger en inblick i de världsberömda 
Wienerfilharmonikernas historia och ursprung samt Wiens kompositörers verk och deras liv. 
I slutet av rundturen får var och en försöka sig på att själv dirigera en orkester med hjälp av 
den interaktiva ”orkester-simulatorn”! https://www.hausdermusik.com/en/ 
 
På kvällen gör vi ett besök på Heurigen Zum Martin Sepp, lokal vintaverna. Vi tar spårvagnen 
dit och hem. Där äter vi en gemensam buffémiddag och njuter av det lokala vinet. Inklusive 
dryckespaket om rött och vitt vin, öl, läsk.     
 
 

Fredag 7 augusti 

Fri förmiddag 
15:30 Transfer från hotellet så börjar vi med en tidig avslutningsmiddag middag på 
Wilhelminenhof i närheten av utomhusarenan (3-rätters inkl bordsvatten) innan det är dags 
för nästa musikupplevelse – Turandot på Oper im Steinbruch St. Margaretethen, 
föreställningen börjar kl 20.00 (insläpp från kl 18.00) och håller på 2 h 45 min inkl paus. 
Återresa till hotellet med buss ca 23:30 vilket innebär sen hemkomst (efter midnatt).  
 

Lördag 8 augusti 
 

Fri förmiddag / sovmorgon innan det är dags att checka ut från vårt hotell för att åka med 
buss till flygplatsen vid 12-tiden. Flyget avgår från Wien kl 15.15 och beräknas landa på 
Kastrup i Köpenhamn kl 17.00. Där möter vår svenska buss för att köra oss tillbaka hem till 
Småland.  
 
 
Grundpris per person:  16 900 kr del i dubbelrum om ni blir minst 30 resenärer 
Anslutningsbuss till Landvetter och hem från Kastrup inräknat i priset. 
Tillägg för enkelrum/rum för eget bruk: 2 300 kr 
 

 

Biljetter till båda föreställningarna tillkommer totalt ca 1600 sek (kategori 2), det går 
naturligtvis även att välja en av föreställningarna, men eftersom dessa inte äger rum inne i 
själva staden Wien missar man då också en av middagarna!!  Priset för resp föreställning 
erhålles efter det att BQ Travel har betalat biljetterna  (viss rabatt har utlovats, denna är 
beroende på antalet köpta biljetter).  
 
 

https://www.hausdermusik.com/en/
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I priset ingår: 

 bussresa från Eksjö/Vetlanda/Sävsjö 

 flyg utresa från Göteborg till Wien, hemresa Wien till Köpenhamn  

 5 övernattningar på Hotel Regina***+ (del i dubbelrum) 

 5 frukostar 

 2 luncher (inkl bordsvatten) 

 3 middagar (inkl bordsvatten) 

 1 buffémiddag på Heurigen i Grinzing inkl dryckespaket (rött o vitt vin, öl, läsk) 

 panoramatur i Wien + stadsvandring med lokalguide 

 Halvdagstur till Schönbrunn inkl inträde och guide 

 Guidat besök på Haus der Musik 

 busstransporter i Wien och till musikföreställningarna enligt program 

 

Speciella villkor vid avbokning gäller för denna resa. Priset är beräknat på min 30 

resenärer. Betalning endast via bankgiro. 

Kontrollera därför med ert försäkringsbolag att ni har avbeställningsskydd som ingår 
i er försäkring!  Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan även tecknas via resebyrån, 
mer information om kostnad erhålles vid förfrågan om detta skulle vara aktuellt.   
 
 
 
Välkommen med på Operans Vänners resa till Wien 3 – 8 augusti 2020 ! 
 
 
BQ Travel / Vetlanda Resebyrå  
  
Lena Franson    lena@bqtravel.se   mob: 070 591 91 54 
 
Harald Petersson  harald.sav@gmail.com   mob: 0708-134107  
 

 

VETLANDA RESEBYRÅ AB                   TRAVELNET GROUP 
Box 38, 574 21 Vetlanda Tel 0383-19150       Org nr 556479-4070       bqtravel@vetlandaresebyra.se 

Besöksadress Brogårdsgatan Fax 0383-19192                                 www.vetlandaresebyra.se 
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