
Nyår i Wien 28.12.2019– 1.1.2020 

FÖLJ MED OSS PÅ EN OFÖRGLÖMLIG RESA OCH FIRA NYÅR I WIEN! På Nyårsaftonen upplever vi den 

traditionella nyårskonserten med Wienerfilharmonikerna på Musikverein och under vår vistelse i Wien 

ser vi även operetten ”Czardasfurstinnan” på anrika Wiener Volksoper. Vi äter en festmiddag på Wiens 

äldsta restaurang Griechenbeisl och besöker det kejserliga slottet Schönbrunn. Vi firar Heurigenkväll 

med underhållning till ”Schrammelmusik” på anrik restaurang i centrala Wien och den som önskar har 

möjlighet att se de magnifika Lipizzanerhästarna på Spanska Ridskolan.

DEN VACKRA STADEN WIEN ERBJUDER FÖRSTKLASSIG KULTUR OCH MUSIK och Mozart, 

Beethoven, Strauss och flera andra kända kompositörer skapade sina mest berömda verk här. Wiens 

”Kaffeehauskultur” är vida berömd och caféernas namn är kända utöver landets gränser. Sachertårta, 

apfelstrudel och kaiserschmarrn - den kejserliga pannkakan - är några berömda bakverk som lockar oss. 

Eleganta Ringstrasse omges av klassiska byggnader med påkostade fasader och vi njuter av arkitektur i 

världsklass under våra dagar i Wien! 

VARMT VÄLKOMMEN MED!



DAG 1: HELSINGFORS – WIEN 28.12.2019

FLYG FRÅN HELSINGFORS TILL WIEN. Ankomst till Wien kl 10.00. Vi möts av vår svenskspråkige 
lokalguide och vår nyårsresa börjar med stadsrundtur med egen buss. Vi ser ”kejsarstaden vid 
Donau” med Parlamentet, Staatsoper, Konst– och Naturhistoriska muséerna, Stefansdomen och 
Musikverein. Vi åker längs Ringstrasse, en av stadens största sevärdheter, som omges av många 
historiska byggnader. Vid slottet Hofburg promenerar vi, om tiden tillåter, genom borggårdarna 
mot Schloss Belvedere – prins Eugens vackra barockslottsanläggning i Wiens historiska centrum. 
Gemensam lunch.

SOMMARSLOTTET SCHÖNBRUNN LIGGER i ett parkområde på 197 ha och slottet har 1441 
rum samt 139 kök. Sedan 1996 finns slottet med på Unescos lista över världens kulturarv. 
Tillsammans med vår guide gör vi en intressant och spännande vandring i ett urval av slottets 
många rum. Vid 16:30-tiden kommer vi till vårt centralt belägna hotell, fyrstjärniga Hotel Das 
Tigra, med gångavstånd till många av de berömda sevärdheterna så som Stefansdomen och 
Hofburg. Incheckning. På kvällen gemensam buffé på hotellet. 

DAG 2: WIEN 29.12.2019

BUFFÉFRUKOST. VÅR DAG BÖRJAR MED utflykt i natursköna Wienerwald och besök i 
Heiligencreutz samt Mayerling, platsen för det omskrivna dramat med samma namn. Vi kör 
längs slingriga, vackra vägar genom Helenthal till Mayerling. Det var i Mayerling 30 januari 1889 
som kronprins Rudolf tog sitt eget och älskarinnan Maria Vetseras liv i det jaktslott som han låtit 
bygga här. Vi besöker klosterkyrkan som är byggd på platsen där dramat utspelade sig. Vi åker 
vidare till Heiligenkreutz, där vi besöker Europas största cistercienserkloster med stiftskyrka 
från 1100-talet. Efter vårt besök kan vi handla souvenirer i den välsorterade klosterbutiken så 
som heiligenkreuzvin, schnapps, likörer och andra varor. Strax intill finns det välrenommerade 
värdshuset ” Klostergasthof Heiligenkreuz” där vi intar vår smakliga 3-rätters lunch. Tillbaka till 
Wien vid 16:30-tiden. 

HEURIGENKVÄLL 

Ikväll inbjuder vi till Heurigenkväll med vin, musik och sång. Vi äter vår middag på anrik 
”Heurigen-restaurang” i centrala Wien. Namnet Heurigen kommer från det österrikiska-bayerska 
ordet för ungt vin. Vinbönderna visar att det nya vinet är färdigt, genom att hänga en tallkvist 
utanför krogen. Inget besök i Wien är komplett utan ett besök på en Heurigen, gärna då med 
underhållning av ”Schrammelmusik”, en kombination av fiol, gitarr och klarinett och dragspel. 



DAG 3: WIEN 30.12.2019

EFTER VÅR FRUKOSTBUFFÉ PROMENAD till Kunsthistorisches Museum. Museét har en 
av världens största samlingar av äldre konst med bl a Tizian, Rembrandt, Caravaggio 
och Rubens. Här får vi en guidad översikt tillsammans med vår svenska guide för att 
sedan ges tid att på egen hand fördjupa oss i konsten. Vi ser även huset Habsburgs 
skatter i Kaiserliche Schatzkammer. Vi bländas av gnistrande juveler och världens största 
slipade smaragd, ser den österrikiska kejsarkronan, den magnifika tyska kungakronan 
och det tysk-romerska rikets emblem. Här stannar vi så länge vi önskar och resten av 
dagen är fri för egna aktiviteter. Lunch och middag på egen hand.

FÖR DE SOM ÖNSKAR SE MER konst föreslås bland annat Gustaf Klimts “Kyssen”. Tavlan 
hänger på slottet Belvedere, ett av flera museer med superba konstsamlingar från den 
österrikiska konstens verkliga guldålder runt förra sekelskiftet. Missa inte den moderna, 
österrikiska arkitekturens högborg - Hundertwasserhaus. Hundertwassers moderna, 
organiska stil gör att det nästan jämt är en folksamling på gatan framför det berömda 
bostadshuset.
 
DAGEN GES TID ATT BEKANTA SIG mera med staden. Promenera på de medeltida 
gatorna innanför Ringstrasse där shopping finns för alla smaker, gå de 343 trappstegen 
upp i det 137 meter höga sydtornet i imponernade Stefansdomen och få en hisnande 
vy över staden. Besök marknaden Naschmarkt som har rötter från sent 1800-tal 
där idag grönsakshandlare, slaktare och delikatessaffärer delar plats med en uppsjö 
av restauranger och barer. Här kan man äta en delikat lunch och kanske välja 
snabblunch på ostron eller äta elegantare vid bord med vita dukar. Vi återsamlas på 
hotellet vid 18:30-tiden för operettbesök på Volksoper dit vi åker med vår egen buss. 
Föreställningen slutar vid 22-tiden och vår buss väntar utanför för att sedan köra oss till 
vårt hotell.

VOLKSOPER

Volksoper erbjuder denna kväll en festföreställning av Emmerich Kálmáns uppskattade 
operett ”Czardasfurstinnan”. Operetten uppfördes första gången den 17 november 1915 
i Wien. Emmerich Kálmán räknas som en av de stora namnen bland kompositörer av 
wieneroperetter. På Volksoper, som är Wien äldsta operettscen, spelas fortfarande de 
gamla operetterna tillsammans med moderna musikaler.

DAG 4: NYÅRSAFTON, WIEN 31.12.2019

BUFFÉFRUKOST. WIEN FÖRBEREDER SIG FÖR NYÅRSFIRANDE och vi kan strosa längs 
Kärntner Strasse och eleganta Kohlmarkt, smita in på Café Sacher för en bit Sachertårta 
eller smutta på Wiener melange på klassiska Café Hawelka. Dagen är vikt för egna 
upplevelser fram tills att vårt gemensamma program börjar vid 15-tiden. Lunch på egen 
hand.



SPANSKA RIDSKOLAN KLOCKAN 11:00 PÅ FÖRMIDDAGEN. TILLVAL.

Den spanska ridskolan är världens enda institution som har praktiserat klassisk ridkonst i den 
högre skolans tradition sedan renässansen. Här kan vi se nyårshelgens festföreställning med 
de världs-berömda Lipizzanerhästarna som ursprungligen kommer från Spanien. Hästarna har 
utbildats i vinterridskolan vid Hofburgpalatset i en hippodrom som en gång användes endast 
av den kungliga familjen. Lipizzanerhästen, som är Europas äldsta tama hästras, har hämtat 
sitt namn från en kunglig hingst som levde i närheten av Trieste. Biljetterna beställs i samband 
med anmälan till resan. 

FESTMIDDAG

Sen eftermiddag börjar vår nyårsfest! Vi klär upp oss i högtidsklädsel med smoking eller frack 
för herrarna och damerna klär sig i långa festklänningar. Vi åker med vår buss till en alldeles
speciell festmiddag på Wiens äldsta värdshus, restaurang Griechenbeisl. Huset är från år 1350, 
men restaurangen nämndes första gången år 1447. Här i de vackra rummen serveras vi vår 
superba festmeny på fyra rätter.

MUSIKVEREIN

Vi kommer i god tid till Musikverein innan konserten börjar vid 19:30. I Musikvereins Gyllene 
sal framför filharmonikerna i huvudsak framför verk av Straussdynastin. Vi är stolta att kunna 
erbjuda ypperliga biljetter till denna konsert och det är en unik upplevelse att få vara med här 
denna kväll! 

ÅRETS DIRIGENT 

Den lettiske dirigenten och kapellmästaren Andris Nelsons är född 1978 i Riga. Andris 
Nelsons är ledare av Bostons symfoniorkester och chefsdirigent i Gewandhausorkestern 
i Leipzig. I mars 2019 tilldelades Nelsons det internationella Sjostakovitj-priset, som delas 
ut av Shostakovich Gohrisch Foundation. Nelson kommer att ta emot priset den 23 juni i 
sommar under Sjostakovitj-dagarna i Sachsen. Andris Nelson har även vunnit tre amerikanska 
Grammys för bästa orkesterframförande, 2015, 2016 och 2018 samt 2014 dirigerade han 
Nobelpriskonserten i Konserthuset i Stockholm.

KEJSARBAL – GRAND BAL DE HOFBURG

Vår kväll fortsätter efter nyårskonsten med Kejsarbalen i Habsburgarnas sagolika slott 
Hofburg. Hela slottet är smyckat denna afton med blommor och all tänkbardekoration och 
livréklädda betjänter hälsar oss välkomna. Hofburg är fyllt av musik och vi underhålls av flera 
orkestrar under vår kväll. Och det är sannerligen en magnifik upplevelse när Pummerin, 
Österrikes största klocka på ca 2,5 ton, slår in det nya året. Vi har reserverade bord under hela 
vår festkväll. Vid 01:30-tiden ses vi för gemensam hemresa till hotellet med vår buss.

DAG 5: WIEN – HELSINGFORS 1.1.2020

BUFFÉFRUKOST. VID 09:00 AVFÄRD TILL flygplatsen för hemresa.  
Avresa kl 11:15 från Wien och ankomst Helsingfors kl 14:40



INFO:
 

FLYG:
28.12.2019 AY1471 HEL–VIE 08:30–10:00 
01.01.2020 AY1472 VIE–HEL 11:15–14:40

HOTEL:

BEST WESTERN, PLUS HOTEL DAS TIGRA **** • www.hotel-tigra.at/en/hotel/
Detta familjeägda 4-stjärniga hotell har ett mycket centralt läge på en lugn gata i hjärtat av Wien med bara  
10 minuters promenad från Stefansdomen. Rummen är rymliga och har gratis wifi, TV, vattenkokare för kaffe/te, 
minibar, safe, hårtork. Hotellet har liten bar och frukostmatsal.

RESEPRIS: 
Resans pris är 3145 euro per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg är 345 euro. Pris utan deltagande i Kejsarbalen 
på Hofburg på nyårsaftonen är 2795 euro per person. Resan har begränsat antal platser. Anmälningsavgiften är 
250 euro per person. Senaste anmälningsdag är 22 juli 2019.  
Slutfakturan förfaller 6 veckor innan avresan.

I RESANS PRIS INGÅR:
•	 Flygresa	från	Helsingfors	med reguljärflyg i Economy Class inklusive flyg- och säkerhetsskatter.
•	 Stor	stadsrundtur	i	Wien	28	december	med	besök	på	slottet	Schönbrunn.
•	 Samtliga	entréavgifter	i	samband	med	stadsrundturen.
•	 Buffémiddag	på	hotellet	första	kvällen	28	december.
•	 Utfärd	till	Wienerwald,	slottet	Mayerling,	Heiligenkreutzklostret	29	december.
•	 Samtliga	entréer	och	3-rätters	lunch	i	samband	med	Mayerlingutfärden	den	29	december.
•	 Heurigenkväll	med	trerätters	middag,	vin	och	musik	den	29	december.
•	 Besök	på	Kunsthistorisches	Museum	30	december.
•	 Besök	på	Volksoper	”Czardasfurstinnan”	30	december	kl	19:00	inklusive	transfer.
•	 Festmiddag	Nyårsafton	på	Restaurang	Griechenbeisl,	4-rätters	meny,	välkomstsekt,	valda	viner	till	måltiden,	 
 vatten och kaffe.
•	 Nyårsaftonens	konsert	med	Wienerfilharmonikerna,	Musikverein,	kategori	3,	Balkong	Loge,	rad	1.	
•	 Kejsarbalen	på	Hofburg	nyårsaftonen.	Bokade	bord.	(Pris	utan	Kejsarbalen	är	2795	euro/person)
•	 Transfer	ingår	under	hela	nyårsaftonens	evenemang.
•	 Inkvartering	4	nätter	i	Comfort	rum	inkl	frukost	på	centralt	belägna	4-stjärniga	Hotel	Das	Tigra.	
•	 Svenskspråkig	lokalguide.
•	 Reseledning.

INGÅR INTE I RESANS PRIS: 
•	 Enkelrumstillägg	345	euro	(begränsat	antal)
•	 Spanska	ridskolans	festföreställning	31	december	kl	11:00. 
	 Biljetter	i	Grand	Floor	Box,	4:e	raden,	195	euro/biljett.	Begränsat	antal.
•	 Biljetter	i	högre	priskategori	Nyårsaftonens	konsert	Wienerfilharmonikerna	på	Musikverein: 
	 Tillägg	90	euro/biljett	i	kategori	2	och	tillägg	190	euro/biljett	i	kategori	1.	Begränsat	antal.
•	 Reseförsäkring
•	 Ej	nämnda	måltider	under	resan

BOKNINGSVILLKOR: 
Minimiantal deltagare 20 personer. Anmälningsavgift 250 euro per person, slutbetalningen förfaller 6 veckor 
innan avresan.

AVBOKNINGSREGLER: 
Avbokningskostnad från anmälningstillfället är lika med anmälningsavgiften.
från 22.7.2019 till 1.9.2019   50 % av resepriset
från 2.9.2019 till 1.11.2019   75 % av resepriset
därefter   100 % av resans pris.
Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft redan vid bokningstillfället.

ANMÄLAN: Anmälan	snarast.	Begränsat	deltagarantal.	Upplysningar	telefon:	018-512	17,	 
e-post:	groups@axtours.ax

Resan	arrangeras	av	Axtours’	resebyrå 
Besöksadress:	Storagatan	14,	22	100	Mariehamn		 
Tel.	018-512	17,	e-post:	groups@axtours.ax


