
 
Vad förknippar du Wien med? Kanske är det klassisk musik, Mozart, konst, schnitzel, tårtor, caféer eller 
vackra historiska byggnader. Wien har faktiskt utsetts till världens bästa stad att bo i, där en av 
anledningarna är stadens stora kulturutbud, och att man inte gärna stressar i onödan. Vår weekend i 
Wien ger dig ljuv musik, delikata och robusta smaker men även gott om ”egentid” att njuta av det du 
själv vill. Till Wien kan man åka året om, men våren är speciell, strosa runt på gator och torg, sätt dig 
ner och mys på ett utecafé eller leta upp en intressant konsthall. Vänta inte med att boka, vi har endast 
30 platser. Flyg från Kastrup eller Arlanda.  

Dag 1:  

• Vår svensktalande guide Andrea, bosatt i Wien sedan många 
år, möter upp på flygplatsen och tar oss med på en busstur 
där hon ger en introduktion till sin hemstad.  

• I närheten av det färgstarka och ikoniska lägenhetshuset 
Hundertwasserhaus äter vi lunch på charmiga Café 
Kunsthaus. 

• Tvårätters middag i form av den berömda wienerschnitzeln, 
en klassisk delikatess i Österrike, och tillika nationalrätt.  

Dag 2: 

• Vi promenerar genom den historiska stadskärnan med vår 
guide, och blandar historia och arkitektur med att smaka oss 
fram genom Wiens frestelser… Vi intar en ”gålunch” med en 
söt touch, vi smakar snabbmat à la Wien, vilket innebär 
kanapéer och ”Pfiff”, typisk korv ”käsekrainer” med vin eller 
öl och någon av de berömda bakverken som krona på verket.  

• Lördagseftermiddagen är till eget förfogande. Vi tipsar gärna! 
• VIP middag och klassisk konsert tillägnad Mozart och Strauss 

på vackra Kursalon. I VIP paketet ingår plats i främre delen av 
salongen, 3-rätters middag, 2 glas vin á 12,5cl, kaffe, 
garderob, program, CD samt 1 glas mousserande vin i 
pausen.  

Dag 3: 

• Vi promenerar i Mozarts fotspår, vår guide tar oss genom 
historiska kvarter och smala gränder. Vi stannar till för att 
besöka Mozarthaus där vi ”andas” vi samma luft som Mozart 
gjorde för 200 år sedan. Hans lägenhet är idag ett museum 

I priset ingår: 
Flygresa Arlanda (Kastrup mot 
tillägg)-Wien tur och retur, 
flygskatter och avgifter, tre 
övernattningar i vald rums-
kategori, bussrundtur med guide 
på ankomstdagen, busstransfer 
från hotellet till flygplatsen på 
hemresedagen, guidade 
promenader enligt programmet 
dag 2 och 3, entré till 
Mozarthaus, VIP-paket med 
middag och konsert på Kursalon, 
tre frukostar, två luncher (varav 
en i form av en ”gålunch”), tre 
middagar, till lunch/middag 
ingår 1 glas vin/öl och i vissa fall 
även kaffe, dricks till guide och 
chaufför, resegaranti och 
färdledare från Specialresor 

Alla guidningar sker på svenska. 

Pris per person: 
15.850:- i delat dubbelrum 
Tillägg: 
2.970:- enkelrum, 3 nätter      
1.350:- flyg Kastrup tur och retur 
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weekend 



där man lär känna mannen, affärsmannen och kompositören Mozart. Både intressant, och 
fascinerande… 

• Söndagseftermiddagen är till eget förfogande. Affärerna är stängda på söndagar i Wien men vi tipsar 
gärna om museum, konsthallar eller caféer.  

• Vi avslutar vår resa med en trerätters middag på kombinerat bryggeri/restaurang där en 
”ölprovningsbricka” med 5 olika sorter ingår till måltiden. 

Dag 4: 

• Transfer till flygplatsen. 
 
Hotel Am Konzerthaus**** 
Ett elegant hotell i hjärtat av Wien, omgivet av Wiens mest imponerande konst- och musikhus. Ett stenkast 
från boulevarden Ringstrasse. Hotellet är nyrenoverat 2020 och rummen är inredda med inspiration från 
Wiens stadsopera, Stefansdomen, Musikverein och Schloss Belvedere, som alla ligger inom gångavstånd.  
Läs mer: Hotel Am Konzerthaus Vienna MGallery 
 

Flygtider Kastrup: 
5/5: flygavgång från Kastrup kl 09.50, landar i Wien kl 11.30 
8/5: flygavgång från Wien kl 15.10, landar på Kastrup kl 16.50 
Flygtider Arlanda: 
5/5: flygavgång från Arlanda kl 10.05, landar i Wien kl 12.15 
8/5: flygavgång från Wien kl 12.20, landar på Arlanda kl 14.30 
Vi flyger med Austrian Airlines tur och retur. Kastrupresenärerna väntar in Arlandaflyget den 5/5. Utförlig 
information om avresan meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa.  
 

Anmälan  
Det finns endast 25 platser. Anmälan sker direkt till Specialresor. Boka din resa här: www.special-
resor.se/alla-resor/wien-med-mozart-musik-sotsaker eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 
13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen 
bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse /faktura 
skickas via e-post i fall inget annat önskats. För anmälan krävs följande uppgifter: namn (enligt pass), 
fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt eventuella matallergier och tillägg.  

 

Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors 
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).  
 

Övrigt 
• Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.  
• Resan innehåller promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta. 
• Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet 

deltagare understiger 20 personer. 
• Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 

 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor! 
 
 
 

Romstadsvägen 2C  
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se     
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