
 

Wenen 
Adressen 
Wegbeschrijvingen 
OV-informatie 
 
Congreslocaties 
 

 Congreshotel 
Hotel ibis Wien Mariahilf  
Mariahilfer Gürtel 22-24, 1060 Wien 
 

 Universität Wien 
Kolingasse 14-16, 1090 Wien 
 

 Restaurant 
Die Schankwirtschaft im Augarten 
Obere Augartenstraße 1A, 1020 Wien 
 

 Residentie 
van de Ambassadeur van Nederland 
Jacquingasse 8-10, 1030 Wien 
 

 Gemäldegalerie 
der Akademie der bildenden Künste in 
Wien 
Schillerplatz 3, 1010 Wien 
 



 

 Tickets voor het openbaar vervoer in Wenen (“Wiener Linien”) 
kun je vooraf online kopen en bij de ticketautomaten op de treinstations en metrohaltes.  
We adviseren een ticket voor 72 uur: EUR 17,10. 
Meer informatie: https://www.wienerlinien.at/web/wl-en/travel-cards 
 

 Aankomst met het vliegtuig 
Wie met het vliegtuig in Wenen aankomt, heeft verschillende opties om met het OV naar Wenen te gaan: 
- “Schnellbahn” S7: je dient nog een ticket te kopen voor één zone (van luchthaven Schwechat naar de stadsgrens Wenen), daarna kun je met een ticket van de 

“Wiener Linien” gaan. Het ticket voor één zone is verkrijgbaar bij een ÖBB-ticketautomaat op de luchthaven en kost EUR 1,90. 
- City Airport Train (CAT): EUR 11,- (enkele reis) of EUR 19,- (retourtje). Meer informatie: https://www.cityairporttrain.com/en/home. 
- Luchthavenbus “Vienna Airport Lines”: EUR 9,- (enkele reis) of EUR 15,- (retourtje). Meer informatier: https://www.viennaairportlines.at. 
 

 Aankomst met de trein 
Wie met de trein in Wenen aankomt, heeft alleen een ticket van de “Wiener Linien” nodig. 
 

 Luchthaven  Hotel (3 opties) 
-  “Schnellbahn” S7  halte “Landstraße/Wien Mitte”  metrolijn U3 richting “Ottakring”  halte “Westbahnhof”  uitgang “Christian Broda-Platz” ca. 5 

minuten lopen naar het hotel. Reisduur in totaal: ca. 45 minuten 
-  “City Airport Train” (CAT)  halte “Landstraße/Wien Mitte”  metrolijn U3 richting “Ottakring”  halte “Westbahnhof”  uitgang “Christian Broda-Platz” 

ca. 5 minuten lopen naar het hotel. Reisduur in totaal: ca. 35 minuten 
- Luchthavenbus  stopt voor het treinstation “Westbahnhof”  ca. 5 minuten lopen naar het hotel. Reisduur in totaal: ca. 50 minuten. 
 

 Luchthaven  Universiteit (3 opties) 
-  “Schnellbahn” S7  “Landstraße/Wien Mitte”  metrolijn U3 richting “Ottakring”  halte “Volkstheater”  uitgang “Ring”  tram lijn U2Z/1/71/D  halte 

“Schottentor”  ca. 5 minuten lopen naar het universiteitsgebouw in de Kolingasse. Reisduur in totaal: ca. 55 minuten 
-  “City Airport Train” (CAT)  “Landstraße/Wien Mitte”  metrolijn U3 richting “Ottakring”  halte “Volkstheater”  uitgang “Ring”  tram lijn U2Z/1/71/D  

halte “Schottentor”  ca. 5 minuten lopen naar het universiteitsgebouw in de Kolingasse. Reisduur in totaal: ca. 45 minuten. 
- Luchthavenbus  voor het treinstation “Westbahnhof”  metrolijn U3 richting “Ottakring”  halte “Volkstheater”  uitgang “Ring”  tram lijn U2Z/1/71/D  

halte “Schottentor”  ca. 5 minuten lopen naar het universiteitsgebouw in de Kolingasse. Reisduur in totaal: ca. 60 minuten. 
 

 Treinstation “Hauptbahnhof”  Hotel (1 optie) 
- Lopen naar tramhalte lijn 18  met de tramlijn 18 richting “Burggasse-Stadthalle”  halte  “Mariahilfer Gürtel”   ca. 1 minuut lopen naar het hotel. Reisduur in 

totaal: ca. 25 minuten. 
 

 Treinstation “Hauptbahnhof”  Universiteit (2 opties) 
- Lopen naar tramhalte lijn D  met tramlijn D richting “Nußdorf, Beethovengang”  halte “Schottentor ca. 5 minuten lopen naar het universiteitsgebouw in de 

Kolingasse. Reisduurin totaal: ca. 25 min 
- Lopen naar metrohalte U1  metrolijn U1 richting “Leopoldau”  halte “Karlsplatz”  uitgang “Kärntner Ring”  tram lijn U2Z/1/71/D  halte “Schottentor” 
 ca. 5 minuten lopen naar het universiteitsgebouw in de Kolingasse. Reisduur in totaal: ca. 20 minuten. 
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 Hotel  Universiteit (1 optie) 
- Metrolijn U3 richting “Simmering”  halte “Volkstheater”  uitgang “Ring”  tram lijn U2Z/1/71/D  halte “Schottentor”  ca. 5 minuten lopen naar het 

universiteitsgebouw in de Kolingasse. Reisduur in totaal: ca. 15 minuten. 
 

 Hotel  Restaurant “Die Schankwirtschaft im Augarten“ (1 optie) 
- Metrolijn U3 richting „Simmering“  halte “Stubentor”  uitgang “Parkring”  tram lijn 2 richting “Friedrich-Engels-Platz”  halte “Taborstraße U”  lopen 

door/langs het park “Augarten” naar het restaurant. Reisduur in totaal: ca. 30 minuten 
 

 Universiteit  Restaurant “Die Schankwirtschaft im Augarten“ (2 opties) 
- Lopen naar metrohalte „Schottentor“  metrolijn U2 richting “Seestadt”  halte “Taborstraße”  lopen door/langs het park “Augarten” naar het restaurant. 

Reisduur in totaal: ca. 15 minuten. 
- Lopen naar metrohalte “Schottenring”  tram lijn 31 richting “Stammersdorf”  halte “Obere Augartenstraße”  lopen naar het restaurant. Reisduur in totaal: 

ca, 15 minuten. 
 

 Universiteit  Gemäldegalerie (1 optie) 
- Lopen naar halte „Schottentor“  tram lijn U2Z/1/71/D  halte “Burgring”  lopen naar Gemäldegalerie. Reisduur in totaal: ca. 15 minuten. 
 

 Hotel  Residentie van de Nederlandse Ambassadeur (1 optie) 
- Tramhalte “Mariahilfer Gürtel”  tram lijn 18 richting “Schlachthausgasse“  halte „Fasangasse“  lopen naar Jacquingasse 8-10. Reisduur in totaal: ca. 30 

minuten. 
 

 Universiteit  Residentie van de Nederlandse Ambassadeur (1 optie) 
- Lopen naar tramhalte “Schottentor”  tram lijn 71 richting “Kaiserebersdorf, Zinnergasse”  halte “Rennweg”  lopen naar Jacquingasse 8-10. Reisduur in 

totaal: ca. 30 minuten. 
 
 
 


