AUSTRIA FREUNDE vzw
Presenteert
Achtdaagse zomervakantie naar Podersdorf am
Neusiedlersee (Burgenland).
van zondag 19 t/m zondag 26 augustus 2018.
In de voorbije jaren, tussen 1999 en 2008 organiseerden wij diverse groepsreizen naar het Mekka van
de Operette, nl. de Seefestspiele in Mörbisch am Neusiedlersee/Burgenland. De teller van het jaarlijks
bezoekersaantal staat op 136.500 personen.
Met onze toenmalige sympathieke vaste reisgids, Lieve Michiels (†05-12-08), kon je genieten van
volgende operetten: Eine Nacht in Venedig van Johann Strauss (1999), Der Zigeunerbaron van
Johann Strauss (2000), ‘Das Land des Lächelns’ van Franz Lehár (2001), Die Csàrdàsfürstin van
Emmerich Kalman (2002), Der Graf von Luxemburg van Franz Lehár (2006), en niet te vergeten, Im
Weissen Rössl van Ralph Benatzky (2008).
In de jaren die volgden bleven wij steevast contact houden met de directie van de Seefestspiele. Zo
vernamen wij enkele weken geleden vanuit Mörbisch en in primeur de programmatie voor volgend
jaar. In juli en augustus 2018 staat de Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán op het
programma. En beloofd is beloofd, van zondag 19 t/m zondag 26 augustus 2018 plannen wij een
unieke achtdaagse zomervakantie naar Podersdorf am See (Burgenland), in het gerenoveerde Hotel
Pannonia www.pannonia-hotel.at. Door velen onder u wel gekend.
Omwille van de genomen optie voor de inkomkaarten in Mörbisch en van de hotels (in Mörbisch en
onderweg), is vlug inschrijven een noodzaak en aanbevolen. Een mùst voor elke operetteliefhebber.
Hotelarrangement en programmamogelijkheden: Stijlvol ingerichte kamers, Welness met Sauna en
Infrarotkabine, overdekt zwembad in de tuin, lift, eigen strand aan de Neusiedlersee, begroetingsdrink,
uitgebreid ontbijtbuffet, keuzemenu met salatbuffet.
We verkennen de Neusiedlersee met o.a. het gekende ooievaarsstadje Rust, de hoofdstad van
Burgenland Eisenstadt, wij bezoeken onze vrienden Christa en Rudi Salzl in Illmitz voor een
verzorgde wijndegustatie. Wat dacht u van een Grillparty op de Neusiedlersee? Shoppen in Parndorf,
het grootste winkelcentrum van Burgenland. Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid tot het bijwonen
van een absolute topper, ‘de Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán’ tijdens de
Seefestspiele in Mörbisch am See, ‘het Mekka der Operette’, enz …… Mis dit niet!
Zondag 19 augustus 2018: vertrek aan het Rond punt in Wommelgem, parking achter het fruitkraam,
om 6 uur, we rijden richting Neuburg am Inn (D), avondmaal en overnachting in Hotel Kreuzhuber.
Maandag 20 augustus 2018: via Ober- en Niederösterreich, de Donau en de mooie Wachau (Werelderfgoed) met stop voor middagmaal, reizen we verder naar Podersdorf (Burgenland), 5 nachten.
Zaterdag 25 augustus: de reis gaat verder naar Neuburg am Inn (D), avondmaal en overnachting in
Hotel Kreuzhuber.
Zondag 26 augustus 2018: terugreis en aankomst aan het Rond punt in Wommelgem.
Uitzonderlijke prijs voor deze unieke achtdaagse droomreis: € 785,00 op basis van
tweepersoonskamer. Toeslag éénpersoonskamer: € 93,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inbegrepen: reis met luxe autocar heen en terug Reizen Lauwers n.v., Boechout, autocarmachtiging
nr. A4322, op basis halfpension in de respectievelijke hotels (Duitsland en Podersdorf), ticket voor de
Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán’, Grillparty op de Neusiedlersee,drinkgeld reisleiding
en chauffeur.
Niet inbegrepen: toeslag éénpersoonskamer € 93,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inschrijven: eerst aanmelden, liefst zo vlug mogelijk, omwille van de kamerreservaties en de
inkomkaarten voor de Operette, op het secretariaat, tel.: 03-440 88 36 en/of info@austriafreunde.be,
en uw deelname binnen de vier weken bevestigen door storting van een voorschot van € 200,00 per
persoon op de bankrekening van Austria Freunde: BE50 7765 9077 0618 bij Belfius.
Wij kunnen u via DVV een annulatieverzekering aanbieden. Indien u hiervoor interesse hebt, gelieve
samen met het voorschot € 32,00 p.persoon, of € 35,00 p.persoon, voor eenpersoonskamer, te
storten met vermelding ‘+ verzekering’.
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