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ROUTE 1 > OUDE STAD p.18
Het statige centrum vertelt de geschiedenis van de stad. Bewonder de 
Stephansdom, slenter door middeleeuwse straatjes en langs chique 
winkels en bestel een Sachertorte.

ROUTE 2 > CENTRUM HOFBURG p.38
Sommige winkels op de Kohlmarkt en Graben waren 
vroeger hofleverancier van de sprookjesachtige Hofburg. 
De Judenplatz herdenkt een donkere kant van de geschiedenis.

ROUTE 3 > FREIHAUSVIERTEL p.58
Door de gemoedelijke sfeer lijkt het alternatieve, centraal gelegen 
Freihausviertel op een dorp. Hoogtepunt is de Naschmarkt met exotische 
producten en eettentjes.

ROUTE 4 > ALSERGRUND & KARMELITER p.78
Alsergrund is de universiteitswijk. Rond de Karmeliter-
markt wemelt het van de hippe cafés en boetieks. Ook in 
de Augarten en langs het Donaukanaal is het heerlijk.

ROUTE 5 > NEUBAU & MARIAHILF p.98
In de zijstraten van de Mariahilfer Straße vind je bijzondere zaakjes. 
Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het MuseumsQuartier.

ROUTE 6 > JOSEFSTADT & YPPENPLATZ p.118
De studentenwijk Josefstadt biedt gezellige bars en leuke winkels. Op de 
Brunnenmarkt en Yppenplatz zijn multicultirestaurants en -markten.

het beste van wenen in 6 routes



ALGEMEEN

Classic & hip!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Lotte woont sinds begin 
2016 in Wenen en ont-
dekt nog elke dag nieuwe 
hotspots. Ze is verzot 
op exotische markten 

en trendy koffiebars. 
Lotte wil iedereen 
ervan overtuigen dat 
Wenen niet oubollig is, 
maar juist dynamisch 
en hip met prachtige 
gebouwen, veel groen, 
leuke restaurants en een 
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TIME TO MOMO IN WENEN

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. 
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje 
tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de 
échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, 
terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste concept-
stores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feelgood experience. 
100% GOOD TIME!

NAAR WENEN!

Jij gaat Wenen ontdekken! Met haar vele parken en goede infrastructuur is We-
nen niet voor niets uitgeroepen tot ’s werelds meest leefbare stad. Maar wat 
wij vooral leuk vinden aan Wenen is dat ze een stad van uitersten is. Klassiek en 
modern, chic en street, keizerlijk en volks, oost en west. Het klassieke beeld 
van Sissi en paardenkoetsen kent iedereen. En misschien weet je van de wijn-
tavernes in de heuvels rondom de stad. Maar dat Wenen ook een heel hippe stad 
is, is minder bekend. Je vindt hier, vooral in de wijken die grenzen aan de Ring, 
bijzondere boetieks van (Oostenrijkse) designers, leuke winkels en trendy res-
taurants en cafés. Wij laten je zien waar.

time to momo laat je lekker wandelen, op je eigen tempo de stad ontdekken 
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een onaf-
hankelijke redactie. Dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar ook 
voor de informatie in onze time to momo app en alle tips, themaroutes, wijk-
informatie, blogs en selectie van de leukste hotels op www.timetomomo.com.
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cafés. Van mei tot half september kun je met je voeten in het zand cocktails 
drinken bij een van de vele strandbarren langs het Donaukanaal. Ook kun je in de 
heuvels rondom de stad talloze Heurigen (wijntavernes) bezoeken met prachtig 
uitzicht over Wenen. De buitenzwembaden zijn absoluut een bezoek waard. Je 
kunt ook zwemmen in de nieuwe of de oude Donau. Van half november tot en 
met 24 december vind je overal in de stad kerstmarkten, waar Weners ’s avonds 
graag elkaar ontmoeten en punch drinken. Tijdens de wintermaanden kun je 
natuurlijk volop sleeën op de heuvels in de stad en op de bergen eromheen.

Weners zijn echte bourgondiërs. Koffiehuizen, cafés en restaurants zijn ook op 
doordeweekse dagen drukbezet. De eetcultuur is de afgelopen jaren veranderd. 
Natuurlijk vind je nog traditionele Oostenrijkse gerechten als wienerschnitzel, 
Knödel (brooddeegbal) en Tafelspitz (gekookt rundvlees), maar de laatste jaren 
zijn er veel internationale restaurants en moderne cafés bijgekomen. Er zijn heel 
wat restaurants waar uit sluitend biologische producten worden gebruikt. Meestal 
wordt er ’s middags uitgebreid warm gegeten en daarbij wijn of bier gedronken. 
De wijnen uit de omgeving zijn ontzettend lekker. Uit eten gaan is voor onze 

PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en bezienswaar-
digheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, shop-
pen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de gids 
kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk 
adres steeds uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route maxi-
maal drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresge-
gevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de ge-
middelde prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden 
zijn de reguliere tarieven.

GEWOONTES

Het klassieke beeld van Wenen (Sissi, paardenkoetsen) kent iedereen. Dat 
Wenen ook een heel hippe stad is, is minder bekend. Er zijn veel bijzondere 
boetieks van (Oostenrijkse) designers, leuke winkels en trendy restaurants en 

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN
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begrippen niet zo duur. Voor een eenvoudig hoofd gerecht betaal je zo’n 9 euro 
en de porties zijn niet zuinig. Neem contant geld mee, want er zijn nog steeds 
veel restaurants die geen creditcards accepteren.

Koffie met een sigaret is voor veel Weners heilig. Dat betekent dat in sommige 
cafés en restaurants nog steeds gerookt mag worden, al wordt daarover volop 
gediscussieerd. Officieel geldt dat er een rokers- en een niet-rokersgedeelte 
moet zijn, maar vanzelfsprekend is dat niet.

Op elke straathoek ligt wel een Konditorei, waar je allerlei zoetigheden kunt krij-
gen. De Sachertorte en de apfelstrudel zijn de bekendste, maar ook Krapfen, ge-
suikerde deegballen met vanille- of abrikozenvulling, vind je overal. Hartige trek? 
Op veel plaatsen zie je ook een Würstelstand met diverse soorten worst.

In Wenen huizen tal van musea. Ook worden er veel festivals en evenementen 
georganiseerd. Voor meer informatie kun je kijken op www.vienna.info. 

OOK GOED OM TE WETEN

Winkels zijn over het algemeen geopend op werkdagen van 10.00 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Veel kleine boetieks zijn op zaterdag-
middag al om 13.00 uur dicht. Op zondag is alles gesloten.

Met een Vienna Card kun je 24, 48 of 72 uur onbeperkt reizen met de metro, 
tram en bus. Daarnaast krijg je korting op de entree van musea en bij veel cafés, 
restaurants en theaters. De kaart is verkrijgbaar bij de meeste hotels, online bij 
het toeristenbureau op de Albertinaplatz en op grote metrostations zoals 
Westbahnhof. Op www.vienna.info vind je alle informatie.
Wenen is een van de veiligste steden ter wereld, maar ook hier zijn veel zakken-
rollers actief, dus zorg dat je je tas voor je draagt.

NATIONALE FEESTDAGEN

Op feestdagen zijn de winkels gesloten en kunnen de openingstijden van be-
zienswaardigheden anders zijn. Naast nieuwjaarsdag, Pasen, Hemelvaart, Pink-
steren en Kerstmis kent Oostenrijk de volgende feestdagen:



8

6 januari > Driekoningen
1 mei > Dag van de Arbeid
2e donderdag na Pinksteren > Sacramentsdag
15 augustus > Maria Hemelvaart
26 oktober > Nationale feestdag
1 november > Allerheiligen
8 december > Maria Onbevlekte Ontvangenis

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van win-
kels en restaurants wisselt in Wenen echter regelmatig. We houden de routes en 
adresgegevens zo veel mogelijk up-to-date en als je onze time to momo app, die 
bij deze gids hoort, downloadt, dan heb je altijd de meest recente informatie bij 
je. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk te herzien. Mocht je 
desondanks een adres niet meer kunnen vinden of heb je opmerkingen of tips 
voor deze gids, laat het ons weten. Mailen kan naar info@momedia.nl. Je kunt ook 
een reactie achterlaten op www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.

VERVOER

Vanaf vliegveld Wien-Schwechat kun je het centrum met het openbaar vervoer 
gemakkelijk bereiken. De comfortabele bussen van Vienna Airport Lines rijden 
elk halfuur tussen het vliegveld en een aantal plekken in de stad (Süd bahnhof, 
Westbahnhof en Schwedenplatz). De trip duurt 20 minuten en je koopt bij de 
chauffeur een kaartje. Een enkeltje kost 8 euro. Als je met de trein wilt, zijn er 
twee opties. De CAT (City Airport Train) gaat elk halfuur naar station Wien Mitte. 
Deze trein doet er 16 minuten over en een retourtje (30 dagen geldig) kost 
21 euro. Je kunt ook met de ‘normale’ trein naar Wien Mitte, de zo geheten 
Schnellbahn 7. Deze gaat ook ongeveer elk halfuur, maar doet er 25 minuten 
over. Een kaartje is wél veel goedkoper; een enkeltje kost 4,20 euro. Trein-
kaartjes koop je bij de automaat. Zie www.viennaairport.com. Een rit per taxi naar 
het centrum kost ongeveer 38 euro.
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