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DONAUCRUISE
WIEN - BRATISLAVA - BUDAPEST
Avreise 11.august - 12 dager kr. 23 990,-

ALL INCLUSIVE OMBORD

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Den første dagen går ferden til Göteborg. Det blir tid til flere
hyggelige pauser underveis. Vi sjekker inn på Stena Lines
ferge til Kiel i god tid før avgang kl. 17.45. Mens båten legger
fra kai, koser vi oss med et velsmakende 3-retters middag.

Dag 2: Kiel - Dresden
Etter en god frokost ankommer vi Kiel i Tyskland kl. 09.15. Vi
kjører sørover til Dresden og sjekker inn på vårt flotte 5 stjerners hotell Vienna House QF Dresden. Hotellet ligger i i
gamlebyen. Felles middag på kvelden her i denne vakre,
historiske byen.

Dag 3: Dresden - Wien - Ombordstigning
Etter en god natt søvn og en deilig tysk frokost er vi klare for
en ny dag. Vi tar plass i bussen og kjører mot Østerrike og
frem til Wien. På ettermiddagen er vi klare for innsjekk
ombord på den 5-stjerners båten Symphonie hvor vi skal bo
godt i 7 netter. Felles middag etter innsjekk.
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Dag 4 - 9 Cruise Bratislava - Budapest - Wien

Reisefakta:
• Bussreise
• Stena-Line Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig dobbelt
lugar
• 2 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 4 middag hvorav 2 på Stena

( inkl drikke ) og 2 på hotellene,
samt frokost ombord på Stena
og hotell
• 7 netter ombord på 5 stjerners

båt
• Frokost - lunsj og middag

inkludert ombord
• kaffe/kake buffe ombord
• Fri drikke ombord slik som vin,

øl, musserende, drinker/sprit,
alkoholfritt ( ikke ekte
champagne og single malt )
• Guidet rundtur med lokalguide

i Bratislava
• Guidet rundtur med lokalguide

i Budapest
• Guidet rundtur med lokalguide

og buss i Wien
• Entre til Schloss Schönbrunn
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 7500,Lugar på Øvre dekk kr. 2500,- pr
pers når to deler

Vi har nå 6 flotte dager foran oss hvor det er mulighet til å
nyte tiden på egenhånd, enten i land eller ombord, eller du
kan om du vil bli med oss på en eller flere flotte utflukter
sammen med reiselederen og en lokalguide, noe med buss og
noe til fots:
I Bratislava og Budapest vil de guidede rundturen være til
fots, men i Wien vill vi benytte oss av buss ettersom vi også
skal besøke Schloss Schönbrunn
Vi har frokost - lunsj og middag inkludert hver dag ombord,
samt fri drikke, ønsker man å bli med på utflukten til Wien
må man koste sin egen lunsj denne dagen.
Uansett hva du velger så skal vi nyte fine dager, god mat,
hyggelige medreisende og flott landskap mens vi seiler på
Europas nest lengste elv

Dag 10: Wien - Leipzig
I dag må vi dessverre takk for oss ombord, ta plass i vår
ventende buss og vende hjulene mot Leipzig i tidligere ØstTyskland. Mye fint å hvile øynene på langs veien i dag
ettersom turen går via Brno og Praha i Tsjekkia før vi
etterhvert kommer inn i Tyskland og frem til Ramada hotel
for middag og overnatting

Dag 11: Leipzig - Kiel
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet. Vi har fortsatt noen
timer til disposisjon før vi setter kursen nordover.
Vel fremme i Kiel sjekker vi inn på Stena Lines ferge som skal
ta oss over til Göteborg. Om kvelden spiser vi en deilig buﬀet
ombord, drikke inkludert.

Dag 12: Gøteborg - Østlandet
Vi ankommer Göteborg kl. 09.15 og setter kursen hjem mot
Norge. I løpet av kvelden er alle hjemme.

