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Vlaamse Juristenvereniging– Juristenreis  
 
Wien 
 
8 tot en met 11 november 2018 
 

De Vlaamse Juristenvereniging organiseert voor en met juristen (en hun partners) een studiereis naar Wenen. 
Deze stad is een opvallend samenspel van prachtige oude gebouwen, parken, musea, en… muziek! Hier 
hebben enkele grote meesters zoals Beethoven, Mozart en Haydn geleefd en gewerkt. Op cultureel vlak steekt 
Wenen dan ook ver boven elke Europese stad uit. Heel wat elementen in het straatbeeld verwijzen naar de 
rijke muziekgeschiedenis van de stad. Maar de Oostenrijkse hoofdstad is ook opvallend trendy. Er wordt 
voldoende tijd gelaten voor eigen bezoeken aan paleizen, kerken en musea. 

 

Hieronder vindt u het programma dat nog onderhevig is aan mogelijke wijzigingen (afhankelijk van de 
definitieve afspraken). 

Donderdag 8 november 2018 
 
17:40-19:30   Austrian Airlines vlucht OS354 vanuit Brussel (Zaventem) naar Wenen. 
 
20:00-20:30   Transfer per autocar naar hotel Das Tigra in het Erste Bezirk. Inchecken hotel 
 
21:00   Vrij avondmaal. Suggesties lokale restaurants Figlmüller, Wollzeile 5a ; Urbanikeller, Am Hof 12 ; 
Lugeck, Lugeck 4 ; Oswald und Kalb, Bäckerstrasse 14 ; Gasthaus zur Oper, Walfischgasse 5-7 ; Corbaci, 
Museumplatz 1; Schubert, Schottengasse 3. 
 
Vrijdag 9 november 2018 
 
9:45   Vertrek aan hotel te voet naar het Grondwettelijk Hof van Oostenrijk 
 
10:00-12:00   Bezoek aan het Verfassungsgerichtshof Osterreich, Freyung 8, 1010 Wien, www.vfgh.gv.at 
 
12:00-13:30    Lunch in Das Justiz-Cafe, Smerlingplatz 11, 1010 Wien. Op het dak van het neo-renaissance 
gebouw uit 1881 lunchen we in de bedrijfskantine van het Oberste Gerichtshof van Oostenrijk 
(veiligheidscontrole bij toegang gebouw). 
 
14:00-16:00 Bezoek aan een van de leidinggevende Weense advocatenkantoren Schönherr, Schottenring19, 
dat kantoren heeft in 16 Centraal en Oosteuropese landen. 
 
16:30-17:00   Transfer (tram 1) naar de Belgische Ambassade en Residentie, Schönburgstraße 10, 1040 Wien 
 
17:00-18:45   Ontvangst door Z.E. de heer Ghislain d’hoop, Ambassadeur van België in Oostenrijk, 
Slovakije, Slovenië en Bosnië-Herzegovina en permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in 
Wenen, met uiteenzetting over VN-instellingen en opdrachten van de permanente vertegenwoordiging.  

18:45-19:15  Transfer per tram (tot aan Karlsplatz en verder te voet) naar het Wiener Konzerthaus,  
Lothringenstrasse 20, 1030 Wien 
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19:30-21:30    Concert  in de Mozart Saal van het Konzerthaus met uitvoering door het Orquestra Barroca 

Casa da Música o.l.v. Andreas Staier van werk van onder meer Scarlatti en Boccherini, 

https://www.musikverein.at/konzert/eventid/55748. 

Zaterdag 10 november 2018 
 
9:30-9:55   Te voet naar Kunsthistorisch Museum, Burgring 5. Het kunsthistorisch museum in Wenen 
herbergt een prachtige verzameling kunstschatten afkomstig van de Habsburgers. De collectie bestaat uit 
enkele grote namen zoals Van Eyck, Rubens en Bruegel. 

10:00-10:20  Verwelkoming aan de hoofdingang van het KHM door David Maenaut, afgevaardigde van 
Vlaanderen in Centraal en Zuidoost-Europa. 

10:20-11:20   Rondleiding door de tentonstelling “Pieter Bruegel: de hand van de meester”, georganiseerd met 
steun van de Vlaamse regering naar aanleiding van de 450ste sterfdag van Pieter Bruegel de Oudere 
(ca1525/30-1569). 

11:20-13:00  Bezoek aan de permanente collecties : Gamäldegalerie, Kunstkammer, Agyptisch-Orientalische 
Sammlang, Antikensammlung. Zie : http://www.khm.at. 
 
13:00 -14:30  Vrije lunch in restaurant naar keuze. Suggesties : zie donderdagavond.   
 
14:30 – 18:30 Vrije namiddag met mogelijkheid tot bezoek aan een van de vele bezienswaardigheden van 
Wenen : MuseumQuartier met Leopold Museum (Egon Schiele en Klimt),  

  Albertina (met tentoonstelling Claude Monet),  Schloss Belvedere (Oberes en Unteres),  
  Hofburg, Nationalbibliothek (met de Prunksaal), Zentralfriedhof (U3), Schloss Schonbrünn (U4). 

 
18:30-19:00  Transfer naar restaurant (te voet) 
 
19:00-21:30  Groepsdiner in restaurant Clementine im Glashaus, in het Palais Coburg, Coburgbastei 4, 1010 
Wenen, of in restaurant Meissl und Schadn in Grand Ferdinand Hotel, Schubertring 10. 
 
Zondag 11 november 2018 

Keuzemogelijkheid A (Marc Taeymans) 

9:00-10:30  Voor de liefhebbers de zondagsmis in de Hofburgkapel gezongen door de Wiener Sängerknaben 
(om 9:15). Tickets van 10-36€ op voorhand of ter plaatse aan te schaffen. Zie voor meer informatie : 
http://www.hofmusikkapelle.gv.at.  

11:00-12:30 Stadswandeling door de Altstadt langs Stephansdom, Mozarthuis, Strauss Denkmal in 
Stadtspark, Wiener Staatsoper, Hotel Sacher. 

Keuzemogelijkheid B  (Frank Judo) 

9:00-11.00 Stadswandeling door Wenen langs de favoriete plekken van onze voorzitter. 

11:00-12: 30  Voor de liefhebbers Hochamt, een gezongen zondagmis in de Augustinerkirche. Daar deze 
concerten een groot succes kennen,  om 10:30 ter plaatse. Zie http://hochamt.augustiner.at/hochaemter 

12:30-14:30  Vrije lunch 

15:15   Verzamelen in hotellobby voor transfer per autocar naar luchthaven. 
 
17:25-19:15  Rechtstreekse vlucht Austrian Airlines OS355 naar Brussel. 
 
Praktisch: 

• Vervoer : rechtstreekse vluchten met Austrian Airlines Brussel-Wenen-Brussel (alleen handbagage). 

• Transfer van en naar luchthaven te Wenen met bus inbegrepen 

https://www.musikverein.at/konzert/eventid/55748
http://www.khm.at/
http://www.hofmusikkapelle.gv.at/
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• Openbaar vervoer (tram) ter plaatse te betalen 

• Overnachtingen (drie nachten) : Hotel Das Tigra, Tiefer Graben 14 – 20, 1010 Vienna, Austria, 
Tel.: +43 1 5339641 0, www.hotel-tigra.at 
Dit door een familie beheerde hotel ligt op een zeer centrale locatie in het hart van Wenen. De ruime en 
moderne Comfort kamers zijn voorzien van airco, satelliet-tv, een minibar, een kluis en een badkamer. In 
de ochtend ontbijtbuffet met vele typisch Weense gerechten. Bezienswaardigheden zoals  Stephansdom, 
Staatsopera, Keizerlijk Paleis Hofburg, Burgtheater en de winkelstraten Graben, Kohlmarkt en Kärntner 
Strasse bevinden zich op korte loopafstand.  In 1773 woonden Mozart en zijn vader in een klein 
appartement in het historische deel van dit gebouw, dat dateert uit de 16e eeuw, toen ze werden 
uitgenodigd om op te treden voor keizerin Maria Theresia in Schloss Schönbrunn.    

• Toegangsgelden inbegrepen voor Kunsthistorisch Museum en Konzerthaus. 

• Maaltijden : lunch op vrijdag en diner op zaterdag (incl. dranken) is inbegrepen. Rest ter plaatse te 
betalen. 

• Begeleiding :  Marc Taeymans, erkend reisleider en Frank Judo, VJV-voorzitter en Wenenkenner 

• Deelnemers : maximaal 27 personen. 

• Richtprijs: 685 euro per persoon (op voorwaarde dat VJV-lidmaatschapsbijdrage 2018 werd betaald). 

• Niet inbegrepen : bagageservice, dranken en maaltijden (tenzij anders vermeld), persoonlijke uitgaven, 
verzekeringen en fooien. 

• Organisatie : vzw VJV-Organisatie, KBO 0634.659.320. Deze pakketreis valt niet onder toepassing van 
de Wet van 21 november 2017. Vereist minimum aantal deelnemers: 25. 

• Inschrijvingen : uitsluitend via formulier in te vullen op de website www.vjv.be. 
 
 

 
 

 

tel:0043153396410
http://www.vjv.be/

