
SYV LAND OG 
FEM HOVEDSTEDER
/  ELVECRUISE PÅ DONAU FRA BUCURESTI TIL WIEN

2017
Bli med på et populært og opplevelsesrikt elvecruise som 
strekker seg nesten 1400 kilometer oppover Donau, Europas 
nest lengste elv, fra Romania til Bulgaria, Serbia, Kroatia, 
Ungarn, Slovakia og Østerrike. Underveis besøkes blant annet 
hoved stedene Bucuresti, Beograd, Budapest, Bratislava og 
Wien. Mens byer og land passeres, bor du komfortabelt og 
slapper av om bord på førsteklasseskipet MS River Navigator.

UTFLUKTER INKLUDERT

CRUISET GÅR OGSÅ MOTSATT VEI; 
FRA WIEN TIL BUCURESTI
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DAG 1
NORGE–BUCURESTI
Fly til Romanias hovedstad, Bucuresti. Mel-
lomlanding og flybytte underveis. Etter 
ankomst drar vi direkte på en byrundtur og 
ser blant annet Revolusjonsplassen,  Athena-
eum og Folkets Hus. Fra Bucuresti er det cirka 
to og en halv times kjøretur til elvehavnebyen 
Turnu Magurele hvor MS River Navigator 
venter. Vi sjekker inn på skipet og finner oss 
til rette om bord. Før middag møtes vi til en 
velkomstdrink. Om kvelden kaster skipet loss 
og cruiset begynner.

DAG 2
VIDIN
Nyt en avslappende formiddag om bord, 
mens skipet seiler langs grensen mellom 
Romania og Bulgaria. Det blir en presenta-
sjon av kapteinen og mannskapet, før vi om 
ettermid dagen kommer til den lille bulgarske 
havne byen Vidin. Her skal vi på byvandring og 
ser blant annet Baba Vida-festningen – byens 
historiske landemerke. Etter byvandringen 
kan de som ønsker bli med på en valgfri 
utflukt til fjellområdet Belogradsjik, cirka 
femti kilometer fra Vidin. Belogradsjik er 
kjent for sine vakre og spesielle steinforma-
sjoner, men også et stort festningskompleks 
som er et av de viktigste historiske minnes-
merkene i Bulgaria.  

DAG 3
JERNPORTEN
Vi tilbringer hele dagen om bord mens 
skipet seiler gjennom Jernporten, en hundre 

kilometer lang naturskapt kløft, som regnes 
blant de mest naturskjønne områdene langs 
Donau. Strekningen var tidligere fryktet av 
skipstrafikken på grunn av skarpe klipper og 
farlige strømmer, men farene ble fjernet i 
1972 da det ble åpnet et nytt hydroelektrisk 
anlegg og avansert system av sluser.

DAG 4
BEOGRAD
Velkommen til Serbia! Etter frokost skal vi 
på byrundtur i Beograd, Serbias hovedstad, 
og ser blant annet Kalemegdan-festningen, 
den ortodokse St. Sava-katedralen, rådhuset, 
prinsesse Ljubicas palass og St. Markus-kirken. 
Deretter kjører vi til den lille landsbyen Jarak i 
Vojvodina-regionen, hvor vi inviteres på lunsj 
i hagen til en lokal familie. Vi får smake på 
hjemmelaget, serbisk mat og underholdes av 
landsbyens musikanter. Om kvelden er det 
serbisk aften om bord og ved inngangen til 
restauranten ønskes vi velkommen på tra-
disjonelt vis med brød og salt. Det serbiske 
temaet fortsetter etter middag med folklo-
reshow i salongen og motefremvisning av de 
håndstrikkede Sirogojno-genserene, kjent for 
sine vakre landskapsmotiv.

DAG 5
NOVI SAD
Tidlig om morgenen kommer vi til Novi Sad, 
den nest største byen i Serbia. Vi tar en tur 
i land og møter vår lokale guide som tar oss 
med på en byvandring gjennom sentrum til 
Fiskemarkedet og gjennom den gamle byde-
len. Etter litt tid på egen hånd fortsetter 

rundturen med buss forbi parlamentet og 
universitetet til Petrovaradin-festningen,  
byens landemerke som troner på en høyde 
over Donau. 

Etter lunsj tilbys det en valgfri utflukt til 
Krushedol-klosteret i Fruska Gora-fjellet. Klos-
teret er kjent for sine fresker fra 1500-tallet, 
men er også gravplass for flere kjente perso-
ner fra Serbias historie, blant annet prinsesse 
Ljubica. På vei tilbake til Novi Sad blir det et 
stopp i den lille vinbyen Sremski Karlovci. Her 
besøker dere en privat vin produsent, kjent for 
Bermet vin, og får smake på ulike typer vin. 
Cruiset fortsetter om kvelden.

DAG 6
OSIJEK
I dag gjør vi en liten avstikker til den kroa-
tiske byen Osijek, som ligger ved Drava, en av 
sideelvene til Donau. Vi blir kjørt med buss til 
den tidligere befestede, gamle bydelen, Tvrda 
– kjent for sine mange godt bevarte barokk-
bygninger. Byvandringen avsluttes med en 
orgelkonsert i en av byens kirker, etterfulgt av 
forfriskninger servert i hagen. Det blir tid til en 
liten rusletur på egen hånd, før vi returnerer til 
skipet for lunsj. Cruiset fortsetter og i løpet av 
kvelden krysser vi grensen mot Ungarn.

DAG 7
BUDAPEST
Vi seiler gjennom det ungarske sletteland-
skapet før vi ankommer Budapest tidlig 
ettermiddag. Ungarns hovedstad består av 
de to bydelene Buda og Pest, som ligger på 
hver sin side av Donau. Etter ankomst er det 



byrundtur, hvor vi ser blant annet Helteplas-
sen, med minnesmerke over Ungarns falne 
helter, og den nygotiske parlamentsbygnin-
gen. Et av høydepunktene er den fantastiske 
utsikten over byen og elven fra Fiskerbas-
tionen. Om kvelden er det valgfri folklo-
reforestilling i land, som avsluttes med en 
busstur gjennom den vakkert opplyste byen. 
Skipet ligger ved kai i Budapest over natten.

DAG 8
BUDAPEST
Hele dagen er til fri disposisjon. Utforsk Buda-
pest videre på egen hånd, ta en tur i byens 
handlegater eller nyt en avslappende formid-
dag på soldekket om bord. 

Om morgenen tilbys det en valgfri 
utflukt til en av de mest fascinerende og 
unike historiske monumentene i Ungarn, 
Grotte hospitalet, som ligger i flere sammen-
hengende kjellere og huler i fjellet under 
Buda-slottet. Sykehuset var i bruk under 
andre verdenskrig, men er i dag museum. 
Etter lunsj kan de som ønsker bli med på en 
valgfri utflukt til Lazar Lovas Puszta – en av 
de største hesteoppdrettsgårdene i Ungarn, 
hvor du får oppleve en imponerende rideopp-
visning. Skipet seiler videre om kvelden med 
kurs mot Slovakias hovedstad, Bratislava.

DAG 9
BRATISLAVA
Om morgenen seiler vi gjennom Gabcikovo- 
slusen, den største slusen i øvre delen av 
Donau, før vi kommer til Bratislava etter 
lunsj. Bratislava er en av Europas yngste 

hovedsteder, men likevel en by rik på historie 
som strekker seg tilbake til keltisk og romersk 
bosetting. Byrundturen her går med et lite 
turisttog gjennom sentrum opp til slottet. På 
tilbaketuren spaserer vi gjennom den gamle 
bydelen med brosteinstorg og trange gater. 
Cruiset fortsetter og om kvelden er det kap-
teinens festmiddag om bord.

DAG 10
WIEN
I løpet av natten legger skipet til kai i crui-
sets siste havn – den gamle keiserbyen Wien. 
Etter frokost skal vi på en halvdags bussrund-
tur og får se flere av byens historiske steder 
og severdigheter, blant annet Den spanske 

rideskolen, Hofburg-slottet og Operaen. 
Fra Stefan-katedralen spaserer vi gjennom 
de elegante handlegatene i sentrum av den 
gamle bydelen. 

Etter lunsj om bord kan du utforske Wien 
videre på egen hånd eller bli med på en valgfri 
utflukt til det vakre Schönbrunn-slottet, den 
tidligere sommerresidensen til den østerrik-
ske keiserfamilien. Om kvelden er det valgfri 
klassisk konsert i land med musikk av Mozart 
og Strauss.

DAG 11
WIEN–NORGE
Ilandstigning etter frokost og transport til 
flyplassen. Fly tilbake til Norge.

DAG STED INKLUDERTE UTFLUKTER VALGFRIE UTFLUKTER
1 Bucuresti Byrundtur

2 Vidin Byvandring Utflukt til Belogradsjik

3 Jernporten

4 Beograd Byrundtur og lunsj i Jarak

5 Novi Sad Byrundtur til fots og med buss Utflukt til Fruska Gora

6 Osijek Byrundtur

7 Budapest Byrundtur Folkloreforestilling

8 Budapest  Grottehospitalet 

   Utflukt til Puszta

9 Bratislava Byrundtur

10 Wien Byrundtur Utflukt til Schönbrunn 

   Klassisk konsert

11 Wien 



10 netter fra kr 16 980

Pr. person i delt utvendig dobbeltlugar.  
Kontakt oss eller se www.escape.no for 
mer informasjon og bestilling.

AVREISEDATOER 2017
26. april
16. mai*
5. juni
25. juli*
14. august
3. september*
23. september
13. oktober*
 
* Fly fra Oslo, Stavanger, Bergen og 
Trondheim med KLM.
De andre datoene har fly fra Oslo med 
Lufthansa og/eller Austrian Airlines.

PRISEN INKLUDERER
•  Fly Norge–Bucuresti/Wien–Norge  
•  Flyskatter og havneavgifter
•  Transport mellom flyplass og skip
•  Ti netters cruise i utvendig lugar

•  Helpensjon om bord fra middag 
første dag til frokost siste dag

• Kaffe og te hele døgnet om bord
• En aperitiff til kapteinens middag
• Levende musikk i salongen
• Åtte utflukter iht. program
•  Norsk reiseleder med fra Norge

PRISEN INKLUDERER IKKE
•  Drikkevarer (utover det som er 

nevnt over)
•  Tips til besetning, lokale guider og 

sjåfører
•  Valgfrie utflukter nevnt i 

programmet. Disse må bestilles og 
betales om bord

• Avbestillings- og reiseforsikring

TIPS
Tips er frivillig, men også en viktig del 
av inntektene til de ansatte. Rederiets 
anbefaling er cirka EUR 70 pr. person 
til besetningen om bord. I tillegg er 
det vanlig å tipse cirka én euro hver til 
lokale guider og sjåfører på utfluktene.

VIKTIG INFORMASJON
Elvecruise er dessverre ikke tilrettelagt 
for bevegelseshemmede. På utfluktene 
er det ofte mye gåing. Alle deltagere 
må kunne håndtere sin egen bagasje.

Ombord- og ilandstigning skjer via 
en smal landgang, og få skip har heis. 
I flere havner er det vanlig at skip ene 
fortøyes langside mot langside, med 
opptil tre–fire skip ved siden av hver-
andre. For å komme i land må man gå 
gjennom/over de andre skipene. 

Rederiet forbeholder seg retten til 
å endre programmet og seilingsruten 
som følge av elvens vannstand eller 
andre uforutsette hendelser. 

Avbestillingsregler og øvrige reise- 
betingelser finner du på www.escape.no

/  PRISER OG BETINGELSER

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo    
Postadresse:  Postboks 6288 Etterstad
 0603 Oslo    

Telefon:  (+47) 24 14 94 00    
E-post:  post@escape.no
Web: www.escape.no

MS RIVER NAVIGATOR 4*+

Byggeår 2000, renovert 2013
Lengde 110 m
Antall dekk 3
Passasjerer 134

Fasilitetene om bord inkluderer restaurant, 
salong med bar, bibliotek, trimrom, heis og 
stort soldekk. Gratis Wi-Fi. 

Alle lugarene er utvendige og har bad med 
dusj, hårføner, minisafe, TV,  air condition og 
to enkeltsenger som kan settes sammen til 
en dobbeltseng. Lugarene er 14 m². Lugarene 
på øverste dekk har vindu fra gulv til tak, som 
delvis kan åpnes.


