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En tur i samarbeid med

TRE HOVEDSTEDER  
LANGS DONAU
/  ELVECRUISE MED WIEN, BRATISLAVA OG BUDAPEST

05.–10. JULI 2017

Bli med på et populært og opplevelsesrikt elvecruise på Donau, som 

har inspirert kunstnere som Mozart og Strauss til å komponere noen 

av sine største mesterverk. Hver dag besøkes nye byer. Bli kjent med 

og utforsk hovedstedene Wien, Bratislava og Budapest – alle  

forskjellige, men fulle av spennende historie og sjarm. Nyt vakker 

natur og opplev mange kulturelle høydepunkter – og ikke minst nyt 

god mat og drikke om bord på førsteklasseskipet MS River Navigator.

UTFLUKTER INKLUDERT



DAG 1
OSLO - WIEN
Direktefly fra Oslo, med ankomst Wien om 
formiddagen. Fra flyplassen blir vi kjørt med 
buss til skipet hvor vi sjekker inn og finner 
oss til rette om bord. Før middag er det vel-
komstdrink og presentasjon av kapteinen og 
mannskapet. Skipet ligger i Wien over natten.

DAG 2
WIEN
Etter frokost om bord, starter vi dagen med 
med en byrundtur hvor du blir bedre kjent 
med denne vakre byen. Se flere av Wiens 
berømte bygninger, blant annet Musikverein 
hvor Wienerfilharmonikerne holder sine årlige 
nyttårskonserter, Operaen, Hofburg-slottet 
og Hundertwasserhuset – bygningen uten 
en eneste vannrett linje som er tegnet av 
den moderne, men eksentriske kunstneren 
Hundertwasser. Det blir et stopp på Stefans-
plassen hvor du kan beundre den storslåtte 
Stefansdomen.
Ettermiddagen er til egen disposisjon. Utforsk 
Wien videre på egen hånd eller bli med på 
en valgfri utflukt til det praktfulle, enorme 
Schönbrunn-slottet, den tidligere sommer-
residensen til den østerrikske keiserfamilien. 
Om kvelden tilbys en valgfri klassisk konsert 
med musikk av Strauss og Mozart. Skipet 
forlater Wien sent om kvelden og seiler mot 
Dürnstein.

DAG 3
DÜRNSTEIN - MELK
Vi ankommer Dürnstein, en veldig hyggelig by 
som ligger vakkert til i Wachaudalen, tidlig om 
morgenen. Vi gjør oss kjent med den sjarme-
rende vinbyen til fots, rusler langs bymuren 
til torget med utsikt over slottsruinene og 
får med oss noen av byens mange trivelige 
kriker og kroker. Byvandringen avsluttes med 
en mektig og stemningsfull orgelkonsert i den 
vakre kirken. Vi returnerer til skipet for lunsj 
og seiler gjennom det vakre landskapet. En 
rekke slott, klostre og ruiner bærer vitnes-
byrd om gamle tider. Området står da også 
på UNESCOs verdensarvliste.

Om ettermiddagen legger skipet til kai på 
nytt, denne gangen i Melk. Første stopp på 
vår byrundtur er det velkjente benediktiner-
klosteret, som ligger på den andre siden av 
elven for Emmersdorf. Klosteret troner på 
en høyde over byen med storslått utsikt over 
Donau, og regnes for å være en av Europas 
mest fullendte barokkbygninger. Spesielt 
imponerende er klosterkirken med sine fres-
ker og biblioteket med sin store samling mid-
delaldermanuskripter. Det blir en omvisning i 
klosteret og fra terrassen er det en flott utsikt 
over Melk, den vakre Wachaudalen og Donau. 
Skipet seiler videre om kvelden.
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DAG 4
BRATISLAVA
Allerede før frokost kommer vi til Slovakias 
hovedstad, Bratislava. Dette er en av Euro-
pas yngste hovedsteder, men likevel en by rik 
på historie som strekker seg tilbake til keltisk 
og romersk bosetting. Her blir vi med på en 
byrundtur med det lille turisttoget, gjennom 
den gamle bydelen der brosteinstorg og 
trange gater skaper den koselige stemningen. 
Her finner vi St. Martins-katedralen – tidligere 
kroningskirke for de ungarske kongelige, det 
vakre rådhuset og St. Michaels-tårnet. Det 
blir også tid til å gå litt rundt på egen hånd 
før lunsj om bord.
Om ettermiddagen kan du utforske byen 
videre på egen hånd – eller bli med på en 
valgfri utflukt gjennom vakkert karpatisk 

vinlandskap til et av Slovakias gamle slott. His-
toriske “Red Stone Castle” daterer seg helt 
tilbake til 1200-tallet og foruten en utstilling 
med historiske møbler, huser slottet en unik 
samlig av gamle rustninger. På vei tilbake 
blir det vinsmaking hos en lokal karpatisk 
vinprodusent.
Cruiset fortsetter i 18-tiden og i dag er det 
kapteinens middag og dans om bord. I løpet 
av kvelden seiler vi gjennom Gabcikovo-slu-
sen, den største slusen i øvre delen av Donau, 
bygget i perioden 1989 – 1977.
DAG 5
BUDAPEST
Ankomst Budapest om morgenen. Ungarns 
hovedstad består av bydelene Buda og Pest, 
som ligger på hver sin side av Donau. Vi 
skal straks ut på byrundtur, og vi ser blant 

annet Helteplassen med minnesmerke over 
Ungarns falne helter og den nygotiske par-
lamentsbygningen. Et av høydepunktene er 
den fantastiske utsikten over byen og elven 
fra Fiskerbastionen. Tiden etter lunsj til fri dis-
posisjon. Ta en tur til byens handlegater eller 
nyt en avslappende ettermiddag på soldekket 
om bord.
Om kvelden er det valgfri folkloreforestilling. 
Skipet ligger ved kai I Budapest over natten.

DAG 6
BUDAPEST - OSLO
Etter frokost sier vi farvel til skipet og setter 
kurs for flyplassen. Direktefly fra Budapest til 
Oslo tidlig om ettermiddagen.

DAG STED INKLUDERTE UTFLUKTER VALGFRIE UTFLUKTER

1 Wien

2 Wien Byrundtur Utflukt til Schönbrunn   
    Klassisk konsert 

3  Dürnstein Byvandring og orgelkonsert 

3 Melk Benediktinerklosteret

4 Bratislava Byrundtur med turisttog Utflukt til Red Stone Castle

5 Budapest Byrundtur Folkloreforestilling

6  Budapest 



PRIS
Nedre dekk kr 11 850
Midtdekk kr 12 960
Øvre dekk kr 13 980
Suite kr 15 650
Pr. person i delt dobbeltlugar.

Tillegg for dobbeltlugar brukt  
som enkeltlugar kr 5 750

PRISEN INKLUDERER
• Fly Oslo–Wien/Budapest–Oslo (fly 

fra andre byer på forespørsel)
• Flyskatter og havneavgifter
• Transport mellom flyplass og skip
• Fem 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
• Fem 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 forventet. 
Rederiets anbefaling er cirka EUR 35 
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 skipene 
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

/  PRAKTISK INFORMASJON

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

Reisen bestiller du på www.escape.no

M/S RIVER NAVIGATOR 4*+

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

Fasil itetene 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 øver-
ste dekk har vindu fra gulv til tak, som 
delvis kan åpnes.


