Wenen

Rijk aan cultuur & romantiek
DOOR: JESSICA HOVING

Wenen is een indrukwekkende stad met mooie gebouwen, een mysterieuze geschiedenis,
trendy winkels en restaurants, een romantische sfeer, klassieke invloeden en een
bruisend uitgaansleven. Natuurlijk staat Wenen bekend om de Spaanse Rijschool, het
paleis van Sissi en de Wiener Schnitzel. Maar vergeet niet dat deze plaats één van de
mooiste wereldsteden is en een favoriete werk- en woonplaats van beroemde componisten
en bekende sterren. En wist je dat er in en rondom Wenen prachtige wijnen worden
geproduceerd? Ook een heerlijke koffie drinken in de bekende koffiehuizen, met natuurlijk een stuk Sacher Tort of Apfelstrudel erbij, mag niet ontbreken tijdens
een bezoek aan deze ‘rijke’ stad.
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n het najaar zijn we met een grote groep van
een businessclub naar de mooie stad Wenen
geweest. Voor mij was het de eerste keer.
Oostenrijk op zich is me niet onbekend en ik
moet eerlijk toegeven dat ik verwachtte dat de
stad misschien een beetje oubollig of saai zou
zijn. Niets bleek echter minder waar! Wat maakt
Wenen zo bijzonder? Waarom kwam ik, net als andere
klanten die bij ons boekten, enthousiast terug en ben ik
aangenaam verrast door deze prachtige, romantische
maar absoluut ook moderne stad?
Ik neem jullie mee op onze trip naar Wenen, met een groep
van 33 mannen en vrouwen in de leeftijd van 26 tot 60
jaar. De groep bestaat uit zelfstandige ondernemers met
hun partner. Om het weekend vast te leggen, hebben we
een cameraman meegenomen.
We vertrekken
Vroeg in de ochtend, om tien over half vier, verzamelen
we op het parkeerterrein, waar de bus al klaar staat. Bijna
iedereen is er al en ondanks het rare tijdstip wordt er volop
gelachen en gepraat. In de bus nemen we het programma
van zaterdag door plus de procedure van Schiphol, waarna
de boardingkaarten worden uitgedeeld. We zijn allemaal
al ingecheckt en kunnen zo doorlopen naar de douane.
Iedereen krijgt nog een leuke goodie bag, met onder andere
een boekje met plattegrond van Wenen, een toilettasje met
mini’s en natuurlijk de Weense Mozart-kogels. We vliegen
met KLM; dat is toch wel een stuk luxer dan met Transavia
of Ryan Air. We krijgen een kopje koffie, sapje en sandwich aan boord en de stewardessen zijn professioneel en
vrolijk. Bij aankomst in Wenen worden we zelfs door de
purser genoemd: “Een speciaal welkom in Wenen voor de
Businessclub & Dynamic Travel”. Na een vlucht van één
uur en veertig minuten zijn we in Wenen.
Aankomst in Wenen
Na de landing kunnen we zo doorlopen met onze handbagage. De chauffeuse van onze bus staat al klaar en we
rijden in een uur naar het mooie wijngebied Langenlois.
In de bus is het tijd om een elevator pitch te houden. Het
is leuk om iedereen op deze manier te leren kennen.
Tenslotte is deze trip ook bedoeld om te netwerken! Iedereen
heeft zich goed voorbereid, we zijn onder de indruk van
het voorstelrondje. Uiteindelijk wint degene die de beste
pitch geeft een reischeque van 50 euro. De kop is eraf…
Langenlois en wijnmuseum
Langenlois is dankzij de bekende wijngaarden de grootste wijnstad in Oostenrijk. We nemen een welverdiende
cappuccino op het terras van het wijnmuseum. Sommigen
lopen het stadje in en anderen gaan in de zon liggen om
een dutje te doen. Om half twaalf hebben we een High Tea
in het restaurant boven het museum. Er staat een klein

buffet met een gedeelte hartig: broodjes met hummus,
walnoot, pompoen, gedroogde ham en gerookte paling.
Het andere gedeelte bestaat uit een mix van zoete lekkernijen: taart, koekjes en gevulde puddingbroodjes. Dan verplaatsen we ons naar het wijnmuseum, waar we worden
begeleid door een vrouwelijke gids. Het museum is verrassend en heel interessant. We worden er op een interactieve manier doorheen geleid (“beeldt u nu eens in dat
u een druif bent”), waardoor de informatie op een prettige manier wordt overgebracht. We moeten een lift in,
lopen door een grote ton met water en er wordt gewerkt
met geuren en kleuren. Aan het einde van de tour, die
ongeveer anderhalf uur duurt, krijgen we een heerlijk glas
Steiniger wijn.
Roomz
Na deze gezellige middag worden we met de bus naar ons
hotel in Wenen gebracht. We logeren in hotel Roomz. Als
we aankomen, zijn we al ingecheckt en iedereen kan snel
naar de kamer. Hotel Roomz is een mooi design hotel, dat
op loopafstand van Gasometer City Wien ligt. Dit is een
woon- en uitgaanscentrum met een bioscoop, diverse winkels en restaurants. De kamers zijn fris, modern en heel
eigentijds ingericht. Het hotel heeft een gezellige bar, een
terras, een fitnessruimte en een restaurant en ligt op slechts
enkele minuten met de metro van het centrum van Wenen.
Hip en trendy zijn de kernwoorden die passen bij dit hotel.
De receptie staat vol met grote Apple-schermen en de
loungebanken nodigen uit om gezellig even te gaan zitten.
Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Snel gaan we naar
onze kamer om te douchen en ons op te frissen.
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Italiaans diner
Om acht uur haalt de bus ons weer op om naar een leuk,
klein Italiaans restaurant te gaan: Ristorante
Da Gennaro. Je vindt in Wenen gastronomische restaurants waar op hoog niveau gekookt word, maar ook trendy,
kleinschalige en romantische zaakjes. Er is keuze genoeg!
Na het diner wandelen we nog even door de sfeervolle,
kleine straatjes van Wenen, waarna we uitkomen op een
heel brede winkelstraat, met een enorme, klaterende fontein en gouden standbeelden. In het midden van deze
straat staat een prachtige kathedraal. Het dak lijkt wel
gemaakt van kleine, glanzende tegeltjes en heeft een mozaiek-achtige uitstraling, prachtig! Het blijkt de bekende
Kathedraal St. Stephens’s te zijn, één van de belangrijkste Gotische gebouwen van Oostenrijk. Dit is nu echt typerend voor Wenen: de kleine, knusse, nostalgisch aandoende
straatjes tegenover grootse en pronkende lanen en architectuur.
Ons gezelschap besluit nog wat te drinken in de bar van
het hotel, we zijn behoorlijk moe. Da’s best jammer, want
er is genoeg te doen in deze bruisende stad! Het nachtleven van Wenen concentreert zich op donderdag-, vrijdagen zaterdagavond. De meeste cafés vind je in de zogenaamde Bermudadriehoek, in de oude Joodse wijk. In de
clubs die je hier vindt, zoals Babu, The Bleu Box of bar
Lutz, zijn vaak wereldbekende DJ’s te vinden. We krijgen
een tip van de ober om ook eens langs te gaan bij Floridata.
Dit is de perfecte plek als je lekker wilt swingen. In deze
sfeervolle Cubaanse dansbar staan meer dan honderd cocktails op de kaart en er spelen regelmatig salsabands. Ook
voor musical, theater, jazz en opera kan je in Wenen prima
terecht.
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Zondag
Op zondag kunnen we uitslapen en ontbijten we heerlijk
in het restaurant van het hotel. Vandaag gaan we naar het
Riesenrad van Wenen. Het Riesenrad is één van de eerste
reuzenrads ter wereld en staat als een trots symbool in
Wenen. Het is wel grappig om te zien dat het rad geen
stoeltjes heeft, maar pipo-wagens om in te zitten. Uiteindelijk
is de historische achtergrond en het mooie uitzicht over
Wenen geweldig om te beleven. We hebben nog een uur

de tijd om door het Prater amusementspark te lopen. Het
is hier één groot feest met geweldige attracties, souvenirwinkeltjes en restaurantjes.
Koetsen
We zetten ons programma voort en gaan naar Heldenplatz,
waar acht koetsen met paarden op ons wachten en we
een romantische toer door Wenen starten. Alle koetsiers
zijn authentiek gekleed in zwarte kostuums en hebben
bolhoedjes op. Even wanen we ons als echte Sissi’s en
Franz Jozeph’s terug in het oude Wenen. Heldenplatz is
een indrukwekkend plein, waar vroeger veel belangrijke
aankondigingen werden gedaan. Het plein is weids opgezet en het wordt omringd door veel groen, een brede
triomfpoort, statige standbeelden en twee vleugels van
het nieuwe paleis. Tijdens de koetsrit zien we alle bezienswaardigheden van deze mooie stad: prachtige gebouwen,
luxe winkels en natuurlijk de historische Spaanse Rijschool.
Ik ben verbaasd over zoveel schoonheid… Wij hebben een
geweldige gids als koetsier, hij neemt zijn taak heel serieus en vertelt bij elk gebouw de achtergrond en verrassende details. Zo rijden we bijvoorbeeld langs het smalste
gebouw van Wenen. Je moet heel goed kijken, het gebouw
is namelijk slechts zo breed als de voordeur! Het paleis
van Sissi is adembenemend mooi. Alles is hoog, groot,
prachtig en gedetailleerd. Ik betrap mezelf erop, dat ik
omhoog, omlaag, van links naar rechts kijk, met een open
mond. Dit is iets waar kleine meisje van dromen.
Spaanse Rijschool
Het was eigenlijk de bedoeling dat we een bezoek aan de
rijschool zouden brengen, maar helaas is deze excursie

afgeblazen en gaat dat niet door. De Spaanse Rijschool is
een onderdeel van de Hofburg. De Rijschool gaat terug tot
de tijd van de Habsburgers. Prachtige witte Lipizaner paarden voeren een soort dans uit op de tonen van de muziek,
onder strak gezag van de prachtig uitgedoste ruiters. Het
mooiste is om de galavoorstelling op zondag bij te wonen.
Door de week zijn de repetities ook opengesteld voor het
publiek.
Wiener schnitzel
Na de koetsrit lopen we naar een echt Oostenrijks restaurant. We zagen Herman den Blijker op televisie al zijn
grootste schnitzel ooit eten in het beroemde restaurant
Figlmuller, maar wij hebben gereserveerd in het oudste
en bekendste restaurant van Wenen, Gasthaus Pfudl, kleinschalig en niet te toeristisch. We zien alleen maar
Oostenrijkers zitten in het gezellige, authentieke restaurant. We eten een heerlijke soep, schnitzels als deurmatten zo groot, met zure aardappelsalade en als toetje natuurlijk Apfelstrudel mit Sahne. In dit restaurant drinken we
heerlijke apperol prosecco, wit bier en wijn. De stemming
zit er goed in! We hebben twee uur vrije tijd en er worden kleine groepjes gevormd. Sommigen gaan naar het
paleis van Sissi en anderen gaan weer naar een terras of
naar een whiskey-huis.
Hotels in Wenen
Omdat ik bij een volgende reis, of voor mijn klanten liever
een hotel in het centrum zou kiezen, besluit ik eens goed
om me heen te kijken, op zoek naar leuke accommodaties.
Voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding kom ik terecht
bij Hotel Johann Strauss. Dit hotel is gelegen in het vierde

district van Wenen, dichtbij het centrum. Het biedt kamers
met airconditioning en gratis WiFi in een art nouveau-gebouw. De kamers beschikken over geluiddichte ramen,
satelliet-TV, een kluis en een minibar. Gasten kunnen hier
bovendien elke ochtend genieten van een champagne-ontbijtbuffet.
Op zoek naar een mooi, luxe hotel komt ik uit bij Hotel
Sacher. Dit bekendste hotel van Wenen is opgericht door
de zoon van de uitvinder van de originele Sachertorte.
Natuurlijk heeft het hotel een gezellig Grand Café, waar je
een heerlijke kop koffie kunt drinken met de ‘enige, echte
Sachertorte’. Het luxe hotel ligt middenin het historische
centrum, tegenover de Staatsopera. Het is voorzien van
een luxe welness centre, twee restaurants en een gezellige bar. De kamers zijn sfeervol, klassiek en luxe ingericht
en van alle gemakken voorzien.
Op weg naar het terras voor een laatste drankje lopen we
langs de bekende Weense koffiehuizen. Deze grand café’s
zijn gevestigd in prachtige panden bijzonder ingericht met
grote kroonluchters en fluwelen zittingen. De obers dragen een smoking en op de kaart staan minstens dertig
soorten koffie. Een aantal bekende koffiehuizen: Café
Hawelka, Café Demel en Café Central. Vergeet niet dat
Hotel Sacher ook op de lijst staat van beste koffiehuizen
van Wenen.
Weer terug naar huis
De bus staat klaar om naar de luchthaven te gaan. Na een
kleine vertraging vliegen we weer terug naar Nederland.
Na de vlucht en de bus terug is het toch echt tijd om afscheid
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te nemen. Het weekend Wenen was helemaal geslaagd!
Dit is met name te danken aan de inzet, het humeur, de
instelling en de gezellige omgang van de leden van de OSV
Businessclub. Als we eraan terugdenken, verschijnt er vanzelf een glimlach op ons gezicht en hopen we dat dit voor
herhaling vatbaar is.
Tip: Wenen in december
Vanaf 17 november 2012 wordt bij het stadhuis van Wenen
een grote kerstboom geplaatst. Met het startsein op deze
datum zal de Wiener Christkindlmarkt elke dag geopend
zijn van 10.00 tot 21.30 uur. De laatste dag, 24 december, is de kerstmarkt tot 17.00 uur geopend. Dit is niet
zomaar een kerstmarkt: er staan maar liefst 140 kraampjes en er wordt veel aandacht geschonken aan de kinderen. Er is typische kerstanimatie rond de kerstboom,
met een schrijver van kinderboeken en een bekende acteur
van kinderseries. Natuurlijk ontbreekt ook het traditionele ponyritje tussen de kerstbomen niet, het ringspel,
het treintje en de talrijke mimekunstenaars. Als het buiten toch wat te koud of te nat is, kunnen de bezoekers
ook in de Volkshalle van het stadhuis terecht. Ze kunnen
daar cadeautjes in elkaar knutselen of iets lekkers in de
oven bakken.
Op 31 december verandert de Altstadt van Wenen in een
vrolijke balzaal. Het traditioneel geworden Silvesterpad
met meer dan tachtig stands, slingert zich door de nauwe
steegjes en straatjes van de stad. Vanaf de middag van
Silvesterdag (oudejaarsdag) tot in de vroege uurtjes van
nieuwjaarsdag worden champagne en andere culinaire
lekkernijen uit de hele wereld aangeboden. Live muziek,
clubbings, disco’s, musical- en operetteklanken zorgen
voor een opperbeste stemming. En als om twaalf uur de
Pummerin -de grootste klok van Oostenrijk- in de Stephansdom
de jaarwisseling inluidt, walsen duizenden mensen op de
typische Weense muziek het nieuwe jaar tegemoet. Dat
móet je een keer meemaken… <

Lezersactie

5-daagse vliegreis Wenen
in 4**** hotel

Hotel Johan Straus
vanaf € 297,- p.p.
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