
 
 

MET CHABOT NAAR WENEN 

19-23 APRIL 2018 

 
          

Het Chabot Museum organiseert een reis naar Wenen, waar Henk Chabot en Adriaan van 

der Plas in 1922 o.a. Brueghel bewonderden en zich onderdompelden in de stad van 

Jugendstil en avant-garde. 

 

Bij 15 tot 19 deelnemers:  € 849,- p.p. 

Bij 20-24 deelnemers:  € 819,- p.p. 

Bij 25-29 deelnemers:  € 789,- p.p. 

 

Toeslag 1-persoonskamer: € 110,- p.p. 

 

Informatie en reserveren: a.verschelling@chabotmuseum.nl 

Inbegrepen bij de basisreissom: 

• Vlucht Amsterdam - Wenen  en vice versa met KLM        

• Luchthavenbelasting en heffingen     

• 4 overnachtingen in hotel in Wenen in 2-persoonskamer 

• diner op dag 1, 2, 3 en 4 

• begeleiding door een deskundige Nederlandssprekende SRC-reisleider 

• gids namens Chabot Museum mw. Carla Hendriks 

• audiosysteem 

• excursies zoals omschreven 

• entreegelden en rondleidingen 

• Audiosysteem 

• Metrokaart voor 72 uur 

• administratie- en reserveringskosten 



Van dag tot dag  

19-04-2018 I Dag 1: Vlucht Amsterdam – Wenen  

We vliegen naar de Oostenrijkse hoofdstad. Na onze aankomst in 

Wenen maken we een stadsrondrit. Rijdend over de pronkboulevard 

Ringstrasse zien we indrukwekkende geb ouwen, zoals het prachtige 

operahuis, het klassieke parlement en het sierlijke stadhuis. We 

stappen uit bij het Belvédère: twee oogstrelende barokpaleizen 

tussen uitgestrekte tuinen. Uiteraard bekijken we ook het 

merkwaardige kleurrijke Hundertwasserhaus. Na deze eerste 

kennismaking rijden we naar ons hotel.  ’s Avonds genieten we van 

een gezamenlijk welkomstdiner.  

 

20-04-2018 | Dag 2: Het hart van Wenen 

Kunsthistorisches Museum en rondleiding Wiener Staatsoper  

We reizen per metro naar het centrum van het schitterende Wenen. 

Wenen is een stad vol elegante monumenten en architectonische 

hoogtepunten. We wandelen door het hart van Wenen. Hier zien we 

de Hofburg, het grootse keizerlijke paleis van waaruit de 

Habsburgers eeuwenlang over hun enorme rijk heersten. Ook 

bewonderen we de prachtige gotische Stephansdom, die een van de 

hoogste kerktorens ter wereld heeft. Dit symbool van de stad  

wordt door de inwoners liefkozend der Steffl genoemd. Na de lunch 

bewonderen we de verschillende theaters en krijgen we een rondleiding in de 

indrukwekkende Wiener Staatsoper, waar we onder andere de Gustav Mahler-kamer zien.  

  

21-04-2018 | Dag 3: Heiligenstadt  

Net buiten Wenen ligt Heiligenstadt, waar we met de 

metro naar toe reizen. Beethoven heeft hier gewoond 

en gewerkt. We maken hier een prachtige wandeling. 

Uiteraard mag een bezoek aan een Heurigen niet 

ontbreken.  Dit is een typisch Weens wijnlokaal, een 

soort kroeg waar iedereen zich thuisvoelt. Er worden 

maaltijden geserveerd waarbij regionale producten de basis vormen. In een van de Heurigen 

heeft Beethoven de 9e symfonie geschreven. Ook zien we het huis waar hij heeft gewoond 

en het Heiligenstadt testament schreef.  

  

22-04-2018 | Dag 4: Stad van jugendstil 

Zentralfriedhof, Linke Wienzeile, Karlsplatz, 

Leopoldmuseum 

Op het Zentralfriedhof, een van de grootste 

begraafplaatsen van Europa, bezichtigen we de 

imposante jugendstilkerk, die is ontworpen door Max 

Hegele, een leerling van Otto Wagner. Via de Linke 

Wienzeile, waar we de beroemde jugendstilpanden zien, 

gaan we naar het Karlsplatz. Hier bewonderen we de de uitbundige barokdecoraties van de 

Karlskirche. We zien schitterende jugendstilbouwwerken, zoals het gebouw van de Wiener 

Secession, het Stadtbahnstation en de paviljoens van Otto Wagner. Als u in de muziekstad 



Wenen bent, mag een concertbezoek natuurlijk niet ontbreken! ’s Avonds kunt u op een 

schitterende locatie een optioneel concert bijwonen (kosten niet inbegrepen).  

  

23-04-2018 | Dag 5: Habsburgs paleis Schönbrunn  

We bezoeken Schönbrunn, een van de meest populaire 

bezienswaardigheden van de stad. Het paleis waarin de 

Habsburgers eeuwenlang hun zomers doorbrachten, werd in 

opdracht van Maria Theresia aan al haar wensen aangepast. In 

de vele vertrekken kunt u de pracht en praal bewonderen. Het 

park achter het paleis is een heerlijke plek om even bij te 

komen. Vervolgens gaan we naar de luchthaven voor de 

terugvlucht naar Nederland.  

 

Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden. 

 

Gaat u mee met Chabot naar Wenen? 

Vanwege de grote belangstelling en de opties op de vluchten horen we het graag uiterlijk 

vrijdag 19 januari 2018. 

 

Chabot Museum Rotterdam 

Museumpark 11 

3015 CB Rotterdam 

010-4363713 

www.chabotmuseum.nl 

a.verschelling@chabotmuseum.nl 

 

 


