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Het Majolicahuis is een  
ontwerp van Otto Wagner. 

© erwo1/iStock
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AANKOMST IN WENEN

Het Hauptbahnhof van Wenen is sinds 2015 in gebruik. © Marcus Lindstrom/iStock

t 7909 100 - www.wienerlinien.at
Dienstregeling – 5.30-24.00 u 
(ook nachtbus).
Kaartje – € 2,20.
Formules – Netzkarte 24 
Stunden Wien: € 7,60 voor 24 uur; 
Netzkarte 72 Stunden Wien: 
€ 16,50 voor 72 uur; 8 Tage-
Klimacarte (ma.-zo.): € 38,40. 
Vienna Card: € 13,90 voor 24 uur 
of € 24,90 voor 72 uur, geldig op 
alle lijnen, met korting in musea. 
T ‘Openbaar vervoer’, blz. 16.

’ , ”, TRAM EN BUS

AANKOMST IN WENEN
Met het vliegtuig
De internationale luchthaven Wenen-
Schwechat (www.viennaairport.com) 
ligt 19 km ten zuidoosten van het 
centrum. De meeste verbindingen met 
het stadscentrum brengen u naar Wien 
Mitte (Landstraße). Daar vertrekken 
metrolijnen 3 en 4 naar de hele stad.

CAT
De City Air Terminal verbindt de 
luchthaven met Wien Mitte in 16 min. 
Vertrek om het halfuur, 6.09-23.39 u 
in de richting luchthaven-stad en 5.36-
23.06 u in de richting stad-luchthaven - 
€ 12, € 19 H/T. De trein is driemaal 
goedkoper en bijna net zo snel.

TREIN
Lijn ” 7 rijdt rechtstreeks naar het 
Hauptbahnhof (5.30-22.11 u om het 
halfuur, reisduur 20 min.); lijn ” 7 
naar Wien Mitte ’ 3, 4 (4.00-24.00 u 
om het halfuur, reisduur 25 min.) met 
haltes aan Renweg, dicht bij Belvedere, 
Praterstern ’ 1, 2 en Floridsdorf ’ 6 - 
€ 4,40 per rit (50% korting met de 
speciale passen van 24 u, 72 u...). U 
kunt op de luchthaven de trein naar 
Linz of Salzburg nemen, die rijdt via het 
Hauptbahnhof (2 treinen per uur).

BUS
Twee lijnen brengen u in 25 min. naar 
het centrum. De ene lijn loopt naar de 
Schwedenplatz/Morzinplatz, de andere 
naar het Westbahnhof; vanaf daar 
neemt u de metro naar de rest van 
de agglomeratie (vertrek elk halfuur, 

23.30-4.50 u minder bussen, enkeltje 
€ 8, retourtje € 13). Er rijden minder 
bussen naar het busstation (Wien 
Erdberg) en Kaisermühlen VIC.

TAXI
€ 35/40 voor een rit van 25 min.

Met de trein
Sinds 2015 komen regionale en 
internationale treinen aan in het 
nieuwe station Wien Hauptbahnhof 
(met het centrum verbonden via 
metrolijn ’ 1) in plaats van in het 
station Wien Westbahnhof (’ 3).

Met de bus
De bussen van Eurolines komen aan op 
het busstation (Erdbergstr. 202). Daar 
neemt u metro ’ 3 naar het centrum.
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WELKOM IN WENEN

Onze favoriete 'mooiste plekjes'

Stephansdomaaa
Vouwkaart D-E4 - T blz. 28

Het Kunsthistorisches Museumaaa
Vouwkaart C-D5 - T blz. 70

De Hofburgaaa
Vouwkaart D4-5 - T blz. 57

Schloss Schönbrunnaaa 
Buiten de vouwkaart - T blz. 102

WAT U NIET MAG MISSEN

1

3

2

4
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WAT U  NIET MAG MISSEN

De Ringaa
Vouwkaart C-E3-5 - T blz. 67

MuseumsQuartieraa
Vouwkaart C5 - T blz. 87

Secessiongebäudeaa
Vouwkaart D5 - T blz. 79

De Prunksaalaa  
in de Nationalbibliotheka
Vouwkaart D5 - T blz. 64

De meesterwerken van Klimt  
en Schiele in het Belvedereaa
Vouwkaart E7 - T blz. 82

Het MAKaa  
(Museum für Angewandte Kunst) 
Vouwkaart E4 - T blz. 73

5

7 8

9

6

9



98

WELKOM IN WENEN

De eerste dag

3 Ochtend
Begin uw kennismaking met de stad in 
het hart van de Innenstadt (‘binnen-
stad’, nu omgeven door de Ring), voor 
de StephansdomΜ (blz. 28). Loop 
helemaal om dit indrukwekkende 
gebouw met de kleurrijke daken heen 
voor u binnen een kijkje neemt. Vanaf 
de noordelijke toren geniet u van een 
schitterend uitzicht op de omgeving 
van Wenen, met de vele heuvels en 
bossen. Verken vervolgens de oude 
stad en let vooral op de middeleeuwse, 

barokke en jugendstildetails aan de 
Hoher Markt (blz. 46), Fleischmarkta 
(blz. 36), Neuer Markta (blz. 54)…
3 Middag
Bestel een lichte lunch bij Trzesniewski 
(blz. 110) of Julius Meinl (blz. 112) 
en geniet daarna van een koffie met 
een stuk taart in een van de vele 
Konditoreien in de oude stad, bijvoor-
beeld Demel (blz. 122).
3 Na de middag
Kuier door de GrabenΚ (blz. 32) en 
de Kohlmarkt, met de chique winkels, 
tot de HofburgΜ (blz. 57), die een 
indrukwekkende toegangspoort heeft 
aan de MichaelerplatzΚ. Het voorma-
lige keizerlijke fort vormt een wereld 
op zichzelf (zie de plattegrond op 
blz. 60-61). Als u een dierbare herinne-
ring hebt aan de jonge Romy Schneider, 
moet u absoluut een kijkje nemen in de 
keizerlijke vertrekkenΚ. Houdt u meer 
van paarden, breng dan een bezoek aan 
de Spaanse RijschoolΛ. En wie van 
blingbling houdt, zal versteld staan in 
de SchatzkammerΜ.
Loop over de verschillende binnenplei-
nen van de Hofburg en rust even uit 
op de grasvelden in de VolksgartenΚ 
of de Burggarten, die beide aan de 
RingΛ (blz. 67) grenzen. Leg de 4 km 
lange ringweg met de tram of met een 
Citybike af (blz. 15).
3 Avond
Geniet in de gemütliche sfeer van een 
Beisl of in Plachutta (blz. 111) in de 
Walfischgasse van traditionele Weense 
gerechten.
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De Karlskirche staat in de wijk Wieden.

WENEN IN 3 DAGEN
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WENEN IN 3 DAGEN

De tweede dag

3 Ochtend
Aan de grote Karlsplatz (blz. 77) aan de  
rand van de Innenstadt ziet u voorbeel- 
den van de verschillende stijlen in de 
Weense architectuur bij elkaar. Bezoek  
de KarlskircheΛ (mooie inleiding tot  
de barokkunst), het Wien MuseumΚ  
(vooral aanbevolen voor geschiede-
nisliefhebbers) en het Secession-
gebäudeΛ (met de fries van Klimt).
3 Middag
Stel een lunch samen aan de kraampjes 
op de Naschmarkt (blz. 114).
3 Na de middag
Loop van de Naschmarkt via de 
Getreidemarkt naar het Museums-
QuartierΚΚ (blz. 87), een van de groot-
ste culturele centra ter wereld, dat vijf 
musea omvat. In het ‘MQ’ bent u al 
snel drie uur zoet. Bezoek daarna de 

oude volkswijken Mariahilf en Neubau 
(blz. 91). Nu wonen er vooral jongeren 
en creatievelingen en de wijken bieden 
leuke winkels.
3 Avond
Raadpleeg online het programma met 
de culturele voorstellingen (blz. 13) en 
bekijk de lijst met musea die ‘s avonds 
open zijn (blz. 20). Echte muziekliefheb-
bers kunnen nog in de rij gaan staan 
om een Stehplatz in de StaatsoperΚΚ 
(blz. 50 en 134, 136), het Musikverein 
(blz. 137) of de Volksoper (blz. 134) te 
bemachtigen. Het interactieve Haus der 
MusikΚ (blz. 54), dat open is tot 22.00 u, 
zal zelfs de allerjongsten bekoren.

De derde dag

3 Ochtend
Ontbijt aan de Ring  (blz. 122). Kies 
een café afhankelijk van het museum 
dat u het meeste aanspreekt. Kies 
bijvoorbeeld voor Prückel als u later 
het uitstekende MAKΛ (blz. 73) wilt 
bezoeken, voor Landtmann of het 
Café Museum als voorbereiding op 
het Kunsthistorisches MuseumΜ 
(blz. 70) en Schwarzenberg voor een 
bezoek aan het BelvedereΚΚ (blz. 82). 
3 Middag
Het MAK, het KHM en het Belvedere 
hebben alle drie goede café-restau-
rants. Of neem tram 2 over het kanaal 
van de Donau, stap uit bij de halte 
Taborstrasse en zoek een van de trendy 
cafés aan de Karmelitermarkt op.
3 Na de middag
Geniet in de zomer van de rust in het 
Augartenpark (blz. 98) of van de 
drukte in het PraterΚ (blz. 96) met het 
reuzenradaa en de kermisattracties. 

De metro brengt u in 20 minuten 
naar de Hofburg, het voormalige 
zomerverblijf van de familie 
Habsburg (blz. 102), nu een 
populair trefpunt aan de rand 
van de stad. Kom vroeg en 
bezoek het paleis voor de grote 
massa. Picknick te midden van de 
fonteinen en het groen of lunch in 
Café Gloriette, vanwaar u geniet 
van een schitterend uitzicht op het 
paleis. Kinderen zullen ook dol zijn 
op het dierenpark, dat terecht een 
goede reputatie geniet.

EEN DAGJE LANGER BLIJVEN: 
SCHÖNBRUNNaaa



U bereikt het Burgtheater in de wijk van de Ring met vier tramlijnen en twee metrolijnen.   
© Canadastock/Shutterstock.com
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BESTEMMING WENEN

Formaliteiten
Inwoners van de Europese Unie moeten 
in het bezit zijn van een geldige identi-
teitskaart of een geldig paspoort.

Geldzaken
De Oostenrijkse munteenheid is de euro.
Betalen – In handelszaken, hotels en res-
taurants worden internationale betaal-
kaarten aanvaard. Niet alle bars en cafés 
accepteren betaalkaarten. In enkele pen-
sions wordt een betaling in contanten 
gevraagd. Er zijn heel wat pinautomaten, 
herkenbaar aan een B in blauw en groen, 
waar u geld kunt afhalen.
Budgetten en kortingen – Wenen  
is een dure stad, zowel voor overnach-
tingen als voor bezichtigingen en  
transport. Senioren en studenten 
genieten wel van een verlaagd tarief 
(wie jonger is dan 19 jaar kan in ver-
scheidene musea zelfs gratis binnen).  
Er zijn verschillende formules en  
kaarten waardoor u uw uitgaven  
kunt beperken. U kunt in Wenen heel 
uitgebreid eten voor weinig geld.
T ‘Openbaar vervoer’, blz. 16 en 
‘Vienna Card’, blz. 20.

Met de bus
Enkele keren per week vertrekt 
Eurolines vanuit België en Nederland 
richting Wenen. De rit duurt 18 uur.
Eurolines – t 02 274 13 50 in België 
en 088 076 1700 in Nederland - 
www.eurolines.be of www.eurolines.nl

Met de trein
De trein brengt u in ongeveer 12 of 
13 uur vanuit Brussel of Amsterdam 
naar Wenen. Er rijden ook nachttrei-
nen. Vanuit het Hauptbahnhof (het 
voormalige Südbahnhof), dat eind 2015 
in gebruik werd genomen, vertrekken 
de meeste internationale treinen (naar 
Praag, Boedapest, Warschau, Zürich 
enzovoort).
NS – www.ns.nl
NMBS – www.b-rail.be
Ter plaatse: ÖBB – t 05 1717 -  
www.oebb.at

Met het vliegtuig
Vliegtuigen landen op de luchtha-
ven Vienna International Airport-
Schwechat, die zich 19 km ten 
zuidoosten van Wenen bevindt - 
t 01 700 72 22 33 -  
www.viennaairport.com
T ‘Aankomst in Wenen’, blz. 3, voor 
verbindingen met de stad.

GEWONE 
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN 
Austrian – Dagelijks een rechtstreekse 
vlucht vanuit Brussel. t 02 642 2570 
(vanuit België), 0900 265 89 20 (vanuit 
Nederland) - www.austrian.com
Brussels Airlines – Dagelijks een recht-
streekse vlucht vanuit Brussel. 
t 0900 51 600 (vanuit België) - 
www.brusselsairlines.com
KLM – Dagelijks een rechtstreekse 
vlucht vanuit Amsterdam. 
t 020 474 77 47 - www.klm.com

DE REIS VOORBEREIDEN
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DE REIS VOORBEREIDEN

Swiss International Airlines – Vluchten 
vanuit Amsterdam en Brussel via 
Zürich - www.swiss.com

LOWBUDGETMAATSCHAPPIJEN 
Let op, deze markt verandert snel, de 
bestemmingen wijzigen dan ook vaak. 
Reserveren kan rechtstreeks op de site 
van de respectieve maatschappijen; hoe 
vroeger u boekt, hoe goedkoper. De 
prijzen zijn vaak exclusief reserverings-
kosten en andere kosten, houd daar 
rekening mee.
Transavia – Vluchten vanuit Rotterdam 
- www.transavia.com
Easyjet – Vluchten vanuit Amsterdam - 
www.easyjet.com
Vueling – Vluchten vanuit Brussel en 
Amsterdam - www.vueling.com

Seizoenen
Wenen is in ieder seizoen een bezoek 
waard. Houd er wel rekening mee dat de 
stad nauwelijks beschut is tegen de wind 
en heel uitgesproken seizoenen heeft, 
namelijk warme zomers en (heel) koude 
winters met veel sneeuw. In de zomer-
maanden zijn er veel toeristen. Wilt u in 
alle rust van de stad kunnen genieten, 
dan komt u het best in de lente of de 
herfst en vermijdt u juli en augustus.
Voor het weerbericht kunt u surfen 
naar www.daswetter.at.
T Zie ook ‘Evenementenkalender’ om
de datum van uw verblijf te bepalen, 
blz. 21.

Toeristische informatie

OOSTENRIJKS TOERISTENBUREAU
www.austria.info – t 00800 400 
200 00

TOERISTENBUREAU WENEN
Vienna Tourist Info – Albertinaplatz 1 
(op de hoek van de Maysedergasse) - 
t 01 24 555 - www.wien.info -  
dag. 9.00-19.00 u. Praktische informa-
tie en informatie over culturele eve-
nementen, rondleidingen, brochures, 
hotelreserveringen, plattegrond van 
de stad, aankoop van tickets, Vienna 
Card… Bijkantoren in de aankomsthal 
op de luchthaven (dag. 7.00-22.00 
u) en in het centraal station (Wien 
Hauptbahnhof, dag. 9.00-19.00 u).

INTERNETADRESSEN
www.wien.info – Uitstekende website 
van het Toeristenbureau (in het Duits, 
Frans en Engels).
www.wienxtra.at – Veel tips voor 
kinderen en jongeren (in het Duits).
www.falter.at – Informatie over cultu-
rele evenementen, films, feesten... (in 
het Duits).
www.wien.gv.at – De website van de 
stad (in het Duits en Engels) waarop 
u de actualiteit kunt volgen (steden-
bouw, politiek, evenementen) in de 
Oostenrijkse hoofdstad.
www.oostenrijk.nl – Praktische en toe-
ristische informatie over heel Oostenrijk 
(in het Nederlands).
www.spottedbylocals.com/vienna – 
Inwoners van Wenen delen hun favo-
riete adresjes.



Panorama van Wenen vanaf de Stephansdom © Shchipkova Elena/Shutterstock.com
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WENEN BEZICHTIGEN

Wie Wenen zegt, zegt Donau, de 
2850 km lange, mooie, blauwe rivier 
van de hoofdsteden (Bratislava, 
Boedapest, Belgrado). Maar de stad had 
lang geen oog voor de Donau en nam 
zelfs de naam aan van een beschei-
den, 34 km lange stroom, de Wien. 
Hoewel Wenen de hoofdstad is van een 
Alpenland, strekt de stad zich uit over 
een open vlakte vlak bij de Hongaarse 
steppe. Hoewel Wenen hardnekkig 
blijft vasthouden aan de clichés die 
ze met zich meedraagt, wil de stad 
zo graag anders bekeken worden. 
Kortom, Wenen houdt van paradoxen 
en tegenstellingen!

CLICHÉS WAAR DE STAD  
AAN VASTHOUDT
Wenen staat bekend als een conserva-
tieve stad. Bals, walsen, oude cafés en 
open koetsen bepalen het beeld dat de 
toerist van de stad heeft. Deze clichés 
worden gecultiveerd als een efficiënte 
‘speciale aanbieding’. Ja, in Wenen kunt 
u uw keizerlijke fantasieën beleven. 

Hier kunt u zich een weekend lang Sissi 
wanen. In de eeuwenoude cafés aan 
de Ring proeft u overheerlijk gebak, 
rijkelijk voorzien van slagroom. U woont 
er een concert bij in een verbluffende 
zaal vol verguldsel. U krijgt een stijve 
nek van het steeds omhoog kijken naar 
de plafonds van de schepen in de vele 
gotische kerken van de Innere Stadt, 
het historische stadscentrum. Alles in 
de stad verwijst naar de dynastie die 
over Europa heerste en haar roemrijke 
verleden. De Weners zelf zijn de groot-
ste aanhangers van de clichés waarmee 
de stad wordt geassocieerd. Want Wien 
bleibt Wien, ‘Wenen blijft Wenen’.

KOSMOPOLITISCH  
EN AANTREKKELIJK
Wenen bleef lang in Habsburgse sferen. 
Zo is de eerste ‘echte’ metrolijn pas in 
1978 ingewijd. De val van de Berlijnse 
Muur was het startschot voor het 
lanceren van ambitieuze stedenbouw-
kundige projecten: Gasometer, PS1-
toren, Hauptbahnhof… Deze nieuwe 

WENEN VANDAAG

U kunt het in Wenen op verschillende plaatsen hogerop zoeken. Het meest 
centraal gelegen uitzichtpunt is het voorplein van de Stephansdom, bereik-
baar met de lift in de noordertoren (blz. 30). Het café-restaurant Sky op de 
bovenverdieping van grootwarenhuis Steffl (Kärntner Str. 19) en Das Loft op 
de 18de verdieping van het Sofitel (Praterstr. 1, blz. 126) bieden ook mooie 
uitzichten, net zoals het Haus des Meeres in het Esterházypark (blz. 97) en het 
Café Gloriette in het park Schönbrunn (blz. 104 en 126). Maar vooral vanaf het 
Riesenrad (blz. 96) en de Donauturm (blz. 100) kijkt u over heel Wenen uit.

WENEN HOGEROP
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WENEN VANDAAG 

aantrekkingskracht zorgde ervoor 
dat de stad haar rol als brug tussen 
het Westen en het Oosten terugvond. 
Vandaag hebben veel grote bedrijven 
en internationale organisaties hun 
hoofdkantoor in Wenen. U hoort er alle 
talen uit Centraal-Europa en de Balkan. 
De wijken deinen mee op het ritme van 
de kosmopolitische bevolking.

WINKELEN
De straten in de Innere Stadt, die in de 
schaduw ligt van de immense toren 
van de Stephansdom, zijn vandaag de 
dag omzoomd met elegante design-
winkels, leuke restaurants en drukbe-
zochte uitgaansgelegenheden. Zelfs 
in de hippe wijken Neubau, Wieden 
en Leopoldstadt, voorbij de keizerlijke 
Ring, is dit vast te stellen.

CULTUUR VOOR ALLEN
Sinds de opening in 2001 trok het 
MuseumsQuartier (MQ) vier miljoen 

bezoekers per jaar! Alle kunsten zijn 
er vertegenwoordigd. Iedereen is er 
welkom. U leert er iets bij, u kunt er iets 
eten, u kunt er dansen, ontwerpen, zon-
nen… Het museum van de toekomst!

KOM DANSEN!
Een van de symbolen van Wenen zijn de 
kleurrijke kraampjes op de Naschmarkt 
en de Brunnenmarkt. Wenen is een 
veelzijdige stad waar u ongetwijfeld 
vindt wat u zoekt door u te laten 
verrassen en verleiden door telkens 
iets anders. Proef de plaatselijke bieren 
of laat u verrassen door de wijnen uit 
de heuvels rond de stad. Bent u dol op 
de jurken van Sissi, dan zult u vast een 
fortuin uitgeven in een conceptstore in 
het MQ. Barokliefhebbers kunnen hun 
hartje ophalen in de verrassende alter-
natieve wijken. Geniet, u bent ten slotte 
in de stad die in 2016 door Mercer werd 
uitgeroepen tot stad met de beste 
levenskwaliteit ter wereld.

Geniet van een terrasje, bijvoorbeeld bij het Kleines Café aan de Franziskanerplatz.
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Stephansdom aaa
Stephansplatz 1 - t 515 52 35 26 - 
www.stephanskirche.at - j - ma.-za. 
6.00-22.00 u, zon- en feestd. 7.00-
22.00 u - audiogids: € 5 - rondleiding in 
het Engels ma.-za. om 10.30 u (30 min., 
€ 5,50) - combinatiekaartje (twee 
torens, catacomben crypte, schatkamer, 
met audiogids) € 17,90 - trek 2 uur uit.
De Stephansdom, de kathedraal van de 
H. Stefanus, het symbool van de stad, 
is uniek. Boven het compacte silhouet 
van de oude stad verrijst de machtige 
zuidertoren van deze elegante kerk, 
voorzien van een zwaar, veelkleurig 
en glinsterend dak. Hoewel de stijl 
gotisch te noemen is, verpersoonlijkt 
de kathedraal het barokke Wenen, 
omdat ze de kern ervan vormt. Al 
meer dan acht eeuwen klopt hier het 
stenen hart van de stad. Op de plaats 
van het huidige gebouw stond vroeger 
een romaanse basiliek, die hier in 1147 
werd gebouwd. De kerk had zwaar te 
lijden onder een brand, die Wenen in 

1258 verwoestte. De Heidentürme 
(Heidentorens) en het portaal bleven 
van de vlammen gespaard. De eerste 
gotische verbouwingen dateren van 
1304 en de kathedraal zoals we die 
nu kennen werd in de twee daaropvol-
gende eeuwen opgetrokken. Tijdens 
het Turks beleg van 1683 werd het 
gebouw opnieuw zwaar beschadigd. 
Ook een bombardement in 1945 
vernielde een groot deel van de kerk. 
Een geslaagde renovatie in 1952 gaf 
de kathedraal gelukkig haar pracht van 
weleer terug. 
Door het kleine plein ervoor wordt de 
hoogte van de kathedraal benadrukt. 
De Stephansturmaaa (de zuidelijke 
toren, ook Steffl genoemd) is 136,7 m 
hoog. De onafgewerkte noordelijke 
toren kreeg een renaissancedak. In 
deze toren hangt de Pummerin, een 
indrukwekkende bourdon die maar 
liefst 21 ton weegt en enkel wordt 
geluid ter gelegenheid van uitzon-
derlijke ceremonies en met Nieuwjaar. 
Het dak van de kathedraal vormt een 

Onder de gewelven van de magistrale Stephansdom klopt het 
hart van de stad. Acht eeuwen van aanwezigheid verhalen de pracht en de don-
kere uren van de keizerlijke hoofdstad. De reusachtige toren en het kleurrijke 
dak domineren de historische, toeristische en handelswijk waar het leven nooit 
lijkt stil te staan. De Stephansplatz is het kruispunt waar zij die Wenen een 
weekend of langer ‘beleven’, elkaar treffen.

3 Bereikbaarheid: ’ 1 en ’ 3 Stephansplatz.
Detailkaart blz. 33. Uitneembare vouwkaart D-E4.
3 Aanrader: Bewonder het uitzicht over de stad vanaf de toren van de kathedraal.
T ‘De beste adressen’, blz. 110, 120, 127, 135 en 139.
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prachtig schild met kleurige dakpannen 
waarop aan de zuidwestelijke kant de 
tweekoppige keizerlijke adelaar staat 
afgebeeld. 
U wandelt het gebouw binnen door de 
Riesentoraa (reuzenpoort). Naast de 
romaanse poort staan beeldhouwwer-
ken. Het interieur werd sterk beïnvloed 
door de grote kerken van de Duitse 
gotiek: een grote beuk (107 m lang) 
verbonden met het koor met drie 
schepen. De gebeeldhouwde stenen 
preekstoelaa (1480) is een pareltje. 
De decoratieve stijl plaatst de kansel 
binnen de meest ontwikkelde stro-
ming van de flamboyante gotiek. Het 
Wiener Neustädter Altara (15de eeuw) 

versiert het altaar in de apsiskapel aan 
de linkerkant, ook ‘koor van de Maagd’ 
genoemd. In de apsiskapel aan de rech-
terkant bevindt zich de graftombeaa 
van keizer Frederik III, uitgevoerd in rood 
marmer uit Salzburg en van de hand van 
Niclas van Leyden. De strijd tussen Goed 
en Kwaad wordt gesymboliseerd door 
schadelijke dieren die de graftombe 
willen binnendringen, terwijl de ‘goede 
dieren’ dat proberen te verhinderen. In 
de catacomben (bezoek om de 15 tot 
30 min. - ma.-za. 10.00-11.30 u, 13.30-
16.30 u, zon- en feestd. 13.30-16.30 u - 
ca. 30 min. - € 5,50) staan urnen met 
daarin de stoffelijke resten van de 
Oostenrijkse keizers. 

De Stephansdom heeft een prachtig gotisch interieur.
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Een snelle hap (Imbiss), worsten-
kraampjes (Würstelstand), pensions 
(Gasthaus) of wijnlokalen (Heurigen), 
kroegen (Beisl), cafés, tearooms 
(Konditorei) met de heerlijkste taarten 
en zoetigheden, klassieke of con-
ceptuele restaurants, met of zonder 
sterren… Traditionele of nieuwe 
Oostenrijkse specialiteiten gaan hand in 
hand met de Centraal-Europese keuken 
of gerechten uit de Balkan en Turkije. 
De meest trendy adressen bieden bio-
logische, vegetarische en veganistische 
menu’s. Wilt u genieten van wijn en een 
buffet in een Heuriger, dan moet u naar 
Döbling (T blz. 106). Geniet in de win-
ter van glühwein en gepofte kastanjes, 
in de lente zijn er asperges en rabarber.
Onthoud dat u ook kunt eten in cafés 
(T ‘Iets drinken’, blz. 120). Men ser-
veert er degelijke gerechten. Daarnaast 
bieden veel restaurants en cafés 
tussen 12.00 en 14.30 u een voorde-
lig Mittagsmenü, de gelegenheid bij 
uitstek om een iets chiquer adres uit 
te testen.
Vermijd een teleurstelling – De keuken 
is meestal geopend tot één uur voor 
sluitingstijd. Sommige zaken zijn in de 
zomer gesloten, vooral in augustus. 
Sowieso zijn er amper goede restau-
rants geopend op zondag!
T ‘Vergeet die schnitzel!’, blz. 162.
T Onderstaande adressen vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van het omslag; 
zoek het overeenkomstige nummer 
(bv. ā). De aanwijzingen in het rood 

verwijzen eveneens naar deze kaart. De 
meeste adressen staan ook aangeduid 
op de detailkaarten van de verschil-
lende wijken.

Stephansplatz

Detailkaart van de wijk blz. 33

MINDER DAN € 16
ŝ Trzesniewski – D4 - Dorotheer-
gasse 1 - ’ 1, 3 Stephansplatz -  
t 512 32 91 - www.trzesniewski.at -  
ma.-vr. 8.30-19.30 u, za. 9.00-18.00 u, 
zon- en feestd. 10.00-17.00 u. Achter 
deze Poolse naam gaat een instituut 
schuil waar u heerlijke canapés kunt 
eten (€ 1,30 per stuk). Vlak bij de 
kathedraal, maar ook andere filialen 
elders in de stad (zie website). Ga 
zitten op een van de weinige banken of 
blijf staan tussen de vele gasten.
ŧ Wrenkh – D4 - Bauernmarkt 10 - 
’ 1, 3 Stephansplatz - t 533 15 26 - 
www.wrenkh-wien.at - ma.-za. 
11.00-23.00 u - € 15/20, lunch (ma.-vr.) 
€ 10. De smaakvolste ontmoetings-
plaats voor vegetariërs in Wenen. De 
afwisselende keuken zal vleeslief-
hebbers die zin hebben in een ‘groen 
ommetje’, weten te bekoren.

Fleischmarkt

Detailkaart van de wijk blz. 37

TUSSEN € 17 EN € 30
Ų Figlmüller – E4 - Wollzeile 5 - 
’ 1, 3 Stephansplatz - t 512 61 77 -  
www.figlmueller.at - dag. 11.00- 
22.30 u - € 12,50/20,50.  

UIT ETEN
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De Wiener Schnitzel van Figlmüller is 
echt overheerlijk! Dit meer dan honderd 
jaar oude restaurant is gevestigd in 
een passage en was zo populair dat 
intussen een tweede en een derde 
restaurant werden geopend (Lugeck 4 - 
dag. 11.00-23.00 u en Bäckerstr. 6 - 
dag. 11.00-23.30 u). In dat laatste is 
het rustiger.
ų Buxbaum – E4 - Grashofgasse 3 - 
’ 1, 3 Stephansplatz - t 276 82 26 - 
www.buxbaum.restaurant - ma.-vr. 
11.30-15.00 u en 17.30-22.00 u,  
za. 9.00-22.00 u - € 17/24.  
Een van de gezelligste terrassen in 
de oude stad, goed verscholen in 
het Heiligenkreuzerhof. Moderne, 
Oostenrijkse gerechten in een mooie 
omgeving. Op zaterdag kunt u er ook 
ontbijten.
w Ŵ Labstelle – E4 - Lugeck 6 - 
’ 1, 3 Stephansplatz - www.labstelle.
at - t 236 21 22 - ma.-vr. 11.30-
2.00 u, za. 10.00-2.00 u, feestd. 
gesl. - € 25/40, menu € 44, lunchmenu 
2 gangen € 12,50 (vegetarische) of 
€ 13,50 (met vlees). Dit restaurant 
midden in de oude stad, dat sinds 2013 
bestaat, is de vaandeldrager van de 
slowfoodbeweging. In een licht design-
interieur geniet u van creatieve speci-
aliteiten, bereid met streekproducten. 
Er staan ook enkele tafels in de mooie 
passage aan de Wollzeile. Op zaterdag 
kunt u er ook ontbijten.
ŵ Pfudl – E4 - Bäckerstr. 22 - 
’ 1, 3 Stephansplatz - t 512 67 05 - 
www.gasthauspfudl.com - dag. 
10.00-24.00 u - lunchmenu € 9,50, 
gerechten € 14,80/27,90. Een van de 
bekendste Beisl in de Oostenrijkse 
hoofdstad. Vanaf het grote terras kijkt 
u uit op de Jesuitenkirche. Authentieke 

Weense gerechten en een goed adres 
voor de lunch.
Ŏ Plachutta – E4 - Wollzeile 38 - 
’ 3 Stubentor - t 512 15 77 -  
www.plachutta.at - dag. 11.30-
24.00 u - € 23/35, suppl. bestek: € 3,20. 
De specialiteit van dit restaurant is 
Tafelspitz, een stoofpotje met groenten 
en mierikswortel. Het gezellige inte-
rieur lokt zowel Weners als toeristen. 
Meerdere filialen in de stad.
Ŷ Xpedit – E4 - Wiesingerstr. 6 - ’ 3, 
‘ 2 Stubentor - t 512 33 13 23 - 
www.xpedit.at - ma.-za. 12.00-15.00 u 
en 18.00-23.00 u, za. 18.00-23.00 u - 
€ 11/20. Trendy Italiaans eethuis in de 
straat waar zich ook de Postsparkasse 
bevindt. De smakelijke, Ligurische 
specialiteiten passen uitstekend bij het 
ruime, harmonieuze interieur.

Freyung en Hoher Markt

Detailkaart van de wijk blz. 42-43

MINDER DAN € 16
Ũ Würstelstand – D4 - Hoher Markt -  
’ 1, 3 Stephansplatz - dag. 9.00-
4.00 u. Het worstenkraampje op de 
Hoher Markt valt erg in de smaak 
omdat het laat geopend is en er 
Käsekrainer (met varkensvlees en kaas) 
te verkrijgen zijn.

TUSSEN € 17 EN € 30
ŷ Meinl’s Wine Bar – D4 - Am 
Graben 19 - ’ 1, 3 Stephansplatz - 
t 532 33 34 - www.meinlamgraben.
at - ma.-za. 11.00-24.00 u - lunchmenu 
(ma.-vr.) € 10,50/13,50. De bekende 
Weense koffiebrander heeft nu ook een 
wijnbar. Als u vanaf de straat een blik 
werpt op de tafeltjes en de vele flessen 
wijn, hebt u meteen zin om hier wijn 



Vertaling Anja De Lombaert
Omslagontwerp Keppie & Keppie
Omslagfoto La Mia Fotografia/Shutterstock.com
Ontwerp binnenwerk Keppie & Keppie
Oorspronkelijke titel Le Guide Vert Wien Week-end
Oorspronkelijke uitgever Michelin, Parijs
Directie Philippe Orain
Uitgevers  Luc Decoudin, Aude Gandiol (Michelin), 
 Lieven Defour (Lannoo)
Redactie Christine Barrely, Natacha Brumard, Luc Decoudin, 
 Victoria Jonathan, Laurence Michel, Pierre Sans, 
 Delphine Storelli 
Cartografie Mihăiţă Constantin, Géraldine Deplante, Daniel Duguay, 

Iulia-Elena Fontanine, Thierry Lemasson
 Stadskaarten: © MICHELIN en © 2006-2015 TomTom.

This material is proprietary and the subject of copyright protection,
database right protection and other intellectual property rights owned
by TomTom or its suppliers. The use of this material is subject to the
terms of a license agreement. Any unauthorized copying or disclosure
of this material will lead to criminal and civil liabilities.

Met dank aan Olivier Barthez, Didier Broussard, Jean-Luc Cannet, 
 Hervé Dubois, Sandra Epiard (Article Onze), Maria Gaspar, 

Pascal Grougon, Pierre-Olivier Signe
 
© Cartografie: Michelin
© Nederlandse tekst: Uitgeverij Lannoo, nv, Tielt, 2018

Het redactieteam heeft de grootste zorg besteed aan de samenstelling en de controle van deze gids.  
Maar omdat de gegevens voortdurend gewijzigd worden, moet de praktische informatie (prijzen, adressen, 
bezoekuren, telefoonnummers, bezienswaardigheden, internetadressen...) worden beschouwd als een  
aanwijzing. Het is dan ook best mogelijk dat bepaalde info bij het verschijnen van deze gids niet helemaal  
correct of volledig is. Wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Deze gids bestaat voor  
en door u; u bewijst ons dan ook een grote dienst door eventuele tekortkomingen of vergissingen te melden. 
Aarzel niet om ons uw opmerkingen en suggesties over de inhoud van deze gids mee te delen. Bij een  
eerstvolgende bijgewerkte editie zullen wij daar rekening mee houden. 

Contactadres De Groene Reisgids De Groene Reisgids
 Uitgeverij Lannoo Uitgeverij Terra Lannoo bv
 Kasteelstraat 97 Papiermolen 14-24
 B-8700 Tielt 3994 DK Houten
 degroenereisgids@lannoo.be degroenereisgids@lannoo.nl

www.lannoo.com

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

D/2018/45/52 - NUR 512 - ISBN 978-94-014-4884-0


