
Resebekräftelse Wien 

SEB Seniorer

Utresa: Göteborg Landvetter flygplats 
2023-04-19, preliminär avgångstid 19.55
Hemresa: Vienna Airport 2023-04-23, 
preliminär avgångstid 18.35, 
mellanlandning Zürich, preliminär 
ankomsttid GOT 23.05
Hotell: Leonardo Hotel Vienna

Pris: 9685:- per person med del i dubbelrum.
Gäller vid en bokning av minimum 30 personer.

I priset ingår flyg, transfer t/r flygplatsen, 4 nätter 
inklusive frukost på Leonardo Hotel Vienna. Samt 
middag serverad tredje kvällen på hotellet. Guidad 
tur i Wien och Schönbrunn, samt inträde till slottet. 
Kanaltur inklusive lunch samt vinprovning på Wingut
Fuhrgassl-Huber. Med på resan finns också vår 
reseledare som genom sin yrkesmässiga kunskap 
bidrar till guidning, service och trygghet

Eventuella tillägg

Önskas enkelrum tillkommer en kostnad på: 

1575:-/per person.

Semester- eller avbeställningsförsäkring
https://www.rolfsbuss.se/info/forsakring
Reseförsäkring måste bokas i samband med 
att man bokar sin resa.

Om ytterligare middag på hotellet önskas 
finns vi behjälpliga med bokning av detta 
mot en kostnad på 375:-/person 

Skulle det vara av intresse att besöka en 
Wienervalskonsert hjälper vi gärna till att 
boka detta åt er. Pris från 595:-

Reseinformation

Vårt reseförslag till Er ser ut som följande;

Önskemål

En resa till förtjusande och dansanta Wien, 
staden som omfamnas i en kejserlig atmosfär. 

https://www.rolfsbuss.se/info/forsakring
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Ytterligare information

Välkommen till musikens stad belägen mitt i 
hjärtat av Europa!

Wien, den grönskande staden med Donau som 
granne är förutom sin rika och gedigna 
musikaliska tradition känt för sina utsökta 
bakverk och pampiga byggnader som bländar 
staden med sin skönhet. Huvudstaden är 
dessutom den stad i världen som producerar 
störst volym vin inom sin stadsgräns. 

Wien med sin historiska, romantiska och 
eleganta aura har ett stort utbud med 
aktiviteter att fylla vistelsen med. Det räcker att 
strosa mellan sevärdigheter och muséer för att 
upptäcka dess fulla potential. Eller kanske 
lockar det att bara botanisera bland stadens 
caféer, väldoftande restauranger och utforska 
den gastronomiska världens utbud.
Låt Wien bli dina drömmars stad! 

Hotell

Här bor ni på moderna och stilfulla 
Leonardo Hotel Vienna, centralt beläget 
mitt i hjärtat av Wien. Hotellet är granne 
med Europaplatz där ni lättillgängligt och 
på nära avstånd når stadens välkända 
sevärdigheter och attraktioner.
Leonardo Hotel Vienna | Austria | Leonardo 
Hotels (leonardo-hotels.com)

https://www.leonardo-hotels.com/vienna/leonardo-hotel-vienna
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Program

Dag 1
Vi avgår ifrån Landvetter flygplats. Under kvällskvisten lyfter vi mot Wien och 
vinkar hejdå till ett skymningsklätt Göteborg. Flygtiden beräknas till ca 2 
timmar. Väl framme i Wien möts vi av en transfer som kommer ta oss till 
Leonardo Hotel Vienna, vårt boende de kommande dagarna.

Dag 2
På morgonen serveras det frukost på hotellet. Mätta och belåtna gör vi oss 
redo för en upptäcksrik dag. Under förmiddagen väntas oss en tre timmar lång 
stadsrundtur tillsammans med en lokalguide. Lunch äter vi på egen hand och 
därefter har vi eftermiddagen till eget förfogande. Här ges vi tid och möjlighet 
att upptäcka och botanisera bland det som lockar mest. 
För den kulturintresserade kanske ett besök på ett av stadens alla museum står på 
önskelistan?
Gourmanden däremot, bör definitivt slå sig ner för att avnjuta den traditionella och 
Wientypiska favoriten Wienerschnitzel.

Dag 3
Morgonen startar likt den första med frukost på hotellet. 
Idag står en förtjusande kanaltur på schemat, ett ypperligt tillfälle att uppleva 
staden från ny vinkel. Transfer hämtar oss på hotellet och kör oss till 
Schwedenplatz, båtens påstigningsplats. Vi stiger ombord på båten som under 
3 timmar tuffar oss fram genom staden och längs med floden Donau som skär 
igenom staden. Ombord äter vi en gemensam lunch samtidigt som vi beskådar 
och njuter av bedårande Wien och dess höjdpunkter som omger oss. 

Vinprovning i Wien, ett vinande koncept! 
Wien, en huvudstad omgiven av vingårdar, och som nämnt ovan, den staden i 
världen som producerar störst volym vin inom sin stadsgräns. Nu ska vi få 
botanisera i det Österrikiska vinets värld. Vi åker till Weingut Fuhrgassl-Huber 
där vi tillåts smaka på 7 olika sorters vin. 
Därefter beger vi oss med transfer tillbaka till vårt hotell. Under kvällen 
avnjuter vi en gemensam middag i goda vänners lag signerad hotellets 
restaurang.

Dag 4
Idag besöker vi Schönbrunn och det berömda rokokopalatset.
Under tre timmar guidas vi runt, och äntrar, de olika delarna av 
slottskomplexet. En majestätisk syn och en historisk berikande resa till detta 
erkända världsarv.

Dag 5
Avresedag. Idag är det dags att tacka Wien för denna ljuvliga dans staden bjöd 
upp till. Vi tillåts spendera förmiddagen enligt önskemål innan det är dags att 
åka mot flygplatsen och vinka Auf Wiedersehen till staden. 
Vi flyger från Wien vid 18.30-tiden och ankommer, efter mellanlandning, till 
Göteborg och Landvetter vid 23-tiden. 



Du är varmt välkommen att kontakta mig om frågor eller funderingar 

uppstår. 

Ser gladeligen fram emot att hjälpa er med er fortsatta reseplanering! 

Viktoria Oldsberg
C/O United Spaces 

Östra Hamngatan 16 

SE-411 09 Göteborg, Sweden
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Viktoria.oldsberg@rolfsbuss.se

Tel: +46 (0) 775 51 00 05 

Tel direct: +46 (0) 10 146 63 77

, 

Via er unika bokningsportal ni finner 
nedan kommer varje enskild resenär 
kunna boka in sig själva, samt betala.

Bokningsportalen är nu aktiv och går att 
använda. På bokning av resan tillämpas 
1000:- i delbetalning som bör vara oss 
tillhanda inom 10 dagar. Resterande 
belopp betalas 80 dagar före avresa.

Bokningen är öppen till och med 
2023-01-29.
All bokning sker via bokningsportal:

https://bit.ly/SEBWien2023

Avgången reserveras för SEB Seniorer. 
Priset gäller för minst 30 personer. Blir ni 
ett mindre antal resenärer, kan priset 
komma att justeras, naturligtvis i samråd 
med er. 

All avbokning måste ske skriftligen till 
Rolfs Flyg & Buss. Fram till 2023-01-10 
kan hela gruppavgången avbokas 
kostnadsfritt. 
Vid avbokning efter 2023-01-10 tillämpas 
avbokningsvillkoren för Rolfs Flyg & Buss 
https://www.rolfsbuss.se/info/villkor

Observera att eventuellt bränsletillägg 
kan tillkomma enligt allmänna resevillkor 
för paketresor 5.2.1

https://bit.ly/SEBWien2023
https://www.rolfsbuss.se/info/villkor

