
Wenen staat bekend om de statige architectuur, 
opera en natuurlijk het paleis van keizerin 
Sisi. De gezelligste manier om alles te 
verkennen is per paardenkoets. Stap onderweg 
vooral even uit voor een stuk sachertorte!
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Libelle’s Marije Ribbers (46) 
boekte een weekje Wenen 

met een vriendin: “Wenen is een statige, 
luxe stad met brede straten, hoge oude  
gebouwen, veel goud. Je kunt je voorstellen 
hoe hier vroeger mensen over de keien  
gingen. En Wenen is de stad van Sisi, dat 
telde ook mee bij het boeken van de reis.” 

Sisi of Sissi?
Of de keizerin nu Elisabeth (haar officiële 
naam), Sisi (de naam waarmee ze haar  
correspondentie ondertekende) of Sissi 
(naar het filmpersonage) wordt genoemd, 
haar verhaal is bekend. Het meisje met de 
wespentaille en de lange donkere krullen 
tot aan de grond, was nog maar zestien 
toen ze met keizer Franz Joseph trouwde. 
Op haar zestigste kwam Elisabeth tragisch 
aan haar einde. In 1898 werd ze neer
gestoken door een politiek activist. De 
keizerin viel, stond snel weer op, liep nog 
honderd meter verder en zakte in elkaar.  
De man, Luigi Lucheni, had haar met een 
vijl in het hart gestoken. Sisi overleefde  
de aanval niet. 
Sinds het verschijnen van de romantische 
Sissitrilogie in de jaren vijftig, met Romy 
Schneider in de hoofdrol, kent de hele 
wereld het levensverhaal van de knappe 
keizerin. Ook Marije was fan: “Toen ik vijf
entwintig jaar geleden mijn beste vriendin 
Diana leerde kennen, bleek dat zij die liefde 
met mij deelde, met vele Sissiavondjes tot 
gevolg. Een trip naar Wenen was dan ook 
een droom voor ons.” En zo geschiedde. 

Schönnbrunn & Hofburg
Elk jaar reizen miljoenen toeristen af naar 
het Wenen van Sisi. Daar staat namelijk het 
imposante paleis Schönbrunn, dat in 1780 
de zomerresidentie werd van de keizerlijke 
familie, gebouwd naar voorbeeld van het 
Paleis van Versailles, en dat is te duidelijk: 
de tuinen zijn perfect symmetrisch en 
de inrichting is overdadig luxueus. Het 
Schloss ligt zo’n 6 km van het centrum, 
maar is gemakkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer. “Trek wel minstens 
een halve dag uit voor een bezoek aan 
Schönbrunn”, tipt Marije. Bij elkaar omvat 
het terrein maar liefst 176 hectare grond. 
“In het paleis zelf zijn 40 van de maar  
liefst 1441 kamers te bezichtigen.” 

Keizerlijke 
grandeur 
& culinair 
genieten
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T�p 3  
KOFFIEHUIZEN

Marije deed een sachertorte-
proeverij. “We deelden elke keer 
een taartje, anders zou het de 
spuigaten uitlopen. Sommige 
waren te droog, zoals die van 

Hofburg. Die van Sacher vonden 
we de beste: de chocoladetaart 

heeft een dun laagje abrikozenjam 
en ganache. Heerlijk smeuïg.” 

1
C A F É  S AC H E R 

(Philharmonikerstraße 4) heeft 
het patent op de beroemde 

sachertorte, nadat in 1862 een 
rechtszaak werd gewonnen  
van de familie Demel van de 

konditorei op nummer 2 in dit 
lijstje. Volgens Marije met stip 

op  nummer 1, dus. 

2
D E M E L 

De kaiserliche und königliche 
Hofzuckerbäckerei Demel 

(Kohlmarkt 14) is sinds 1786 de 
hofbakkerij van het Habsburgse 
koningshuis. Voor een kop kof-

fie met taart betaal je dan 
ook keizerlijke prijzen. Bij deze 
beroemde konditorei was Sisi 

vaste klant, zoals de bonnetjes 
in de etalage bewijzen. Haar 
favoriete gesuikerde viooltjes 

verkopen ze er nog steeds.  

3
C A F É  C E N T R A L 

In de 130 jaar dat Café 
Central bestaat (op de hoek 
van de Herrengasse en de 
Strauchgasse), lijkt er niets 

veranderd: kroonluchters, obers 
in rode jasjes en de kranten 

aan een stok in het rek. Zelf een 
plaatsje zoeken, is er niet bij: 

“Sie werden plaziert.” Er staat 
altijd een rij van een kwartier, 
maar dat is het waard, weet 

Marije. Hier serveren ze 
de beste wienerschnitzel: 

“Niet te fluffy.”

O P  Z ’ N  W E E N S 
Overal in Wenen vind 
je statige koffiehuizen 
om even uit te puffen, 
en dat zijn etablis-
sementen waar onze 
Hollandse koffietentjes 
bleek bij afsteken. Let 
wel op met bestellen: 
wie om een cappuccino 
vraagt, krijgt geen es-
presso met opgeklopt 
melkschuim, maar kof-
fie met slagroom. Wil 
je liever een gewone 
cappuccino, dan bestel 
je een wienermelange. 
Of een verlängerter 
braun, koffie met melk. 

B U D G E T KO F F I E
Voor een betaalbaar 
kopje koffie en wat 
zoets, schuiven we aan 
bij konditorei Aïda, een 
bakkerijketen met meer 
dan 20 filialen door de 
hele stad. 

R E I Z E N
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€  8 9 , -  P . P .

Aanbieding

De kamers in Schönbrunn zijn in oorspron
kelijke staat hersteld. Onder meer de slaap
kamer van het keizerlijk paar (Elisabeth 
en Franz Joseph deelden een slaapkamer, 
uitzonderlijk in die tijd) en de persoonlijke 
ruimtes van de keizerin, waar zij urenlang 
stilzat om haar lange lokken te laten bor
stelen. De collectie voorwerpen bevat onder 
meer een 63delige reisapotheek met coca
inespuit (door vrouwen op stand gebruikt 
tijdens de menopauze!), vele jurken en zelfs 
de tandartsboortjes en tangen die werden 
gebruikt om het gebit van Sisi te onder
houden. Wie nóg meer wil zien, moet naar 
de Hofburg Kaiserappartements, waar het 
Sisimuseum is gevestigd, vertelt Marije. 
“Eindeloze rijen kandelaars, prachtig ser
viesgoed en een enorme zilvercollectie.” 

De paardenkoets
De gezelligste manier om Wenen te 
bewonderen is in een Fiaker, een paar
denkoets die op verschillende plekken 
in de stad staan. Stap na een bezoek 
aan de Kaiserappartments vanaf het 
Michaelerplatz in een van de vele koetsjes, 
tipt Marije. “Niet goedkoop, maar zeker de 
moeite waard. Met het geluid van klette
rende paardenhoeven over de keien op de 
achtergrond trekt de hele stad aan je voor
bij. Bovendien kom je op plaatsen waar je 
anders niet zo snel zou komen.”
Ook het openbaar vervoer is volgens Marije 
fantastisch geregeld: “Online of bij aan
komst in Wenen kun je een Vienna Card 
voor 48 of 72 uur aanschaffen, waarmee je 
vrij kunt reizen met elke vorm van open
baar vervoer in de stad. We konden ook 24 
uur gebruikmaken van de Hop OnHop Off 
bus, die door de binnenstad rijdt, maar ook 
buiten het centrum. Wij konden overal  
opstappen. Vergeet vooral niet regelmatig 
uit te stappen om van het uitzicht te ge
nieten óf om die fameuze sachtertorte te 
bestellen.” 

Verblijf 
U verblijft in 4-sterrenhotel Hotel Bellevue in de 
gezellige universiteitswijk Alsergrund. Het hotel 
ligt op 5 minuten lopen van metrostation Frien-

densbrücke, vanaf daar bent u binnen twee 
haltes in het historisch centrum van Wenen. 

Arrangement
U kunt kiezen uit 2 arrangementen: 

3-daagse reis met eigen vervoer v.a. € 89,- p.p.
3-daagse reis per vliegtuig v.a. € 179,- p.p.

Verlenging mogelijk v.a. € 45,- p.p.p.n. op basis 
van logies/ontbijt

Inclusief 
• 2x overnachting in een 2-persoonskamer op 
o.b.v. logies en ontbijt • Koffie of thee met sa-

chertorte bij Hotel Bellevue • ANWB Extra-reis-
gids Wenen • Gratis wifi • Indien per vliegtuig: 
retourvlucht Amsterdam/Düsseldorf-Wenen 

(KLM, Eurowings, Level) • Luchthavenbelasting 
en brandstof

Exclusief
• Reis- en/of annuleringsverzekering • Parkeren 

bij het hotel (ca. € 16,- p.d.) • Toeslag 1-per-
soonskamer voor 3 dagen v.a. € 59,-

• Ruimbagage • Eventuele vluchttoeslagen
• Transfer vliegveld-hotel v.v. • Calamiteiten-

fonds € 2,50 per boeking • Reserveringskosten 
€ 19,50 per boeking

Boeken en informatie
Reisperiode t/m september 2020. Boekingsperiode 

t/m augustus 2020. Voor meer informatie en 
boekingen ga naar libelle.nl/wenen of bel met de 
Jong Intra Vakanties: 0180-45 78 03 (lokaal ta-

rief). Vermeld de code: sawenl1 (eigen vervoer) of: 
svwenl1 (vliegtuig). Op deze reis zijn de ANVR- en 

SGR-voorwaarden van toepassing.

Ontdek de stad van keizerin Sisi op vorstelijke wijze 
tijdens een driedaagse stedentip in Wenen. 

WEELDERIG 
WENEN

inclusief koffie of thee met sachertorte
en ANWB-reisgids 

S P E C I A A L  S I S I -T I C K E T 
Met een Sisi-ticket zijn met 25% korting alle 
hoogtepunten te bezoeken: Schloss Schön-
brunn, de Hofburg Kaiserappartements en 
het Hofmobiliendepot, meubelopslag van 
de Habsburgse vorsten (Andreasgasse 7).
Tip: reserveer vooraf online een tijdslot.
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