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KLASSISK KONSERT I WIEN (CA 3 TIMER)
Med rette kalles Wien ”Verdens musikkhovedstad” og med denne 
valgfrie utflukten vil du få en mulighet til å oppleve en klassisk kon-
sert i hjertet av denne historiske byen. Kveldens konsert byr på 1,5 
time med noe av den fineste musikken fra Mozart og Strauss. 
På tirsdag, torsdag og lørdag avholdes konserten i Hofburg Palass 
(uten pause) og inkluderer en CD pr par. De øvrige dagene avholdes 
konserten i Kursalon Wien med en pause på ca 20 minutter, hvor det 
blir servert et glass musserende vin per person. 

Kjøp om bord på skipet                 € 69
Bestilt og forhåndsbetalt             NOK 640

(Minimum 20 personer for å kunne gjennomføre utflukten).
 
Må forhåndsbestilles og betales minimum 14 dager før avreise (på stre-
kningen Wien – Bucuresti)! 

BESØK PÅ RED STONE-SLOTTET OG VINSMAKING (CA 4 TIMER)
På vår utflukt fra Bratislava mot slottet Red Stone fra 1300-tallet 
kjører vi gjennom et fantastisk landskap med storslagen natur og 
gjennom vindistrikt med vinranker så langt øyet kan se. Når vi 
ankommer slottet får vi omvisning gjennom bl.a. slottets salonger, 
soverom og spiserom. Vi får mulighet til å se slottets utstilling av his-
toriske møbler og innredninger, som er samlet opp gjennom århund-
rer fra renessansens tid og frem til Tsjekkoslovakia ble oppløst og 
Slovakia ble en selvstendig stat. På vei tilbake til skipet besøker vi 
en av de lokale vinprodusentene, og får smake på noen av vinene.

Pris per person ved kjøp om bord på skipet € 47
(Minimum 20 personer for å kunne gjennomføre utflukten).
 
NB! Denne utflukten er kun tilgjengelig på elvecruiset fra Wien til 
Bucuresti

SOMMERPALASSET SCHØNBRUNN (CA 3,5 TIME)
Det keiserlige palasset utenfor Wien med sine med sine 1 441 rom 
regnes i dag som et av de mest betydningsfulle arkitektoniske, kul-
turelle og historiske bygningene i Europa. Fra å være et jaktslott med 
store parkanlegg, ble slottet på begynnelsen av 1800-tallet bygd 
ut til sin nåværende prakt og størrelse. Da ble palasset gjenskapt i 
rokokko-stil på ordre fra keiserinne Maria Theresa av Østerrike. Den 
keiserlige familie bodde her frem til monarkiet ble avskaffet, palasset 
anses for å være et helhetskunstverk og er absolutt verdt et besøk.

Pris per person ved kjøp om bord på skipet € 55
(Minimum 20 personer for å kunne gjennomføre utflukten).

BESØK PÅ EN HESTEFARM PÅ DEN UNGARSKE PUSZTA 
(4 TIMER)
Hestefarmen ligger ca 45 km utenfor Budapest og her blir vi ønsket 
velkommen av vertskapet med ungarsk Palinka som er en type frukt-
brandy. Vi får være med på en fartsfylt forestilling med stedets 
Czikos (ungarske cowboys) som briljerer med sine kunster og fer-
digheter sammen med hestene. Etter showet blir det mulighet for å 
besøke stallen. Som avslutning på besøket blir alle fraktet i vogner til 
et område i parken hvor vi får smake lokalprodusert vin og ungarsk 
snacks.

Pris per person ved kjøp om bord på skipet € 55
(Minimum 20 personer for å kunne gjennomføre utflukten).



KRIGSHOSPITALET ”HOSPITAL IN THE ROCK” (3  TIMER)
Ett av Ungarns mest fascinerende og unike museum ligger i fjellet 
nedenfor Buda Castle i hjertet av Budapest. Vi guides rundt i det 
som tidligere var et akutt-sykehus under den andre verdenskrig 
og den «kalde krigen». Rommene som ligger ca 15 meter under 
bakken inneholder alt av originalt utstyr og har mer enn 200 
”levende” voksfigurer rundt om i museet. Sykehuset har stått 
urørt siden 1960-tallet og ble åpnet som museum for allmenhe-
ten i 2008. 

Pris per person ved kjøp om bord på skipet € 35
(Minimum 20 personer for å kunne gjennomføre utflukten).

BESØK PÅ KRUSHEDOL-KLOSTERET OG VINSMAKING
(3 TIMER) 
Klosteret ligger ved Fruske Gora-fjellene utenfor Novi Sad, og er 
berømt for sine kalkmalerier fra 1400-tallet. Klosteret er også grav-
plass for kjente personer fra den Serbiske historien, som kong Milan I 
av Serbia og prinsesse Ljubica. Etter klosterbesøket stopper vi i byen 
Sremski Karlovci som er sentrum for vinproduksjonen i regionen. En 
av attraksjonene i denne lille byen er gården til familien Zivanovics 
som er mest kjent for å produsere viner av merket ”Bermet”, men 
de er også kjent for sin honning som de har produsert i over 200 år. 
Etter at vi har fått smake på litt av gårdens vin og deilige honning 
er det mulig å kjøpe med seg noen av gårdens produkter i familiens 
lille gårdsbutikk.

Pris per person ved kjøp om bord på skipet € 35
(Minimum 20 personer for å kunne gjennomføre utflukten).

BELOGRADCHICK-FJELLENE (4 TIMER)
Denne turen tar oss med til det mest kjente natur-fenomenet i regi-
onen som ligger ca 50 km utenfor Vidin - Belogradchick-fjellene. 
Disse fjellene har blitt formet av naturen i over 200 millioner år. 
Fjellkjeden strekker seg fra vest til øst og er en del av Balkanfjel-
lene. De mest fascinerende fjelltoppene ligger rundt byen og har 
fått navn etter spennende legender eller objekter som de likner på, 
som f.eks. Madonna, Adam og Eva, Bjørnen og Løven. Belogradchik-
fortet ligger på en høyde ca 610 meter over havet, og det er vel 
verdt å få med seg den fantastiske utsikten fra toppen, et flott foto-
stopp på turen. Utflukten avsluttes med en forfriskning på en av de 
lokale kafeene i området.  

Pris per person ved kjøp om bord på skipet € 37
(Minimum 20 personer for å kunne gjennomføre utflukten).

NB! Det anbefales at du er en erfaren turgåer da det er mye «klatring» 
opp stier og trapper for å få fullt utbytte av turen.

UNGARSK FOLKEDANS OG BUDAPEST ”BY NIGHT” (4 TIMER)
Folkedans-ensemblet ansees som en av de beste i Ungarn og er 
en av topp 10 turnerende folkedansgrupper i verden. Gruppen 
består av 30 dansere, 14 medlemmer av sigøyner-orkesteret og 
5 medlemmer fra Det Ungarske orkester. Etter den fargerike opp-
visningen avslutter vi med en panoramatur med buss gjennom 
Budapest gater hvor vi får oppleve byen i all sin opplyste prakt. 

Pris per person ved kjøp om bord på skipet € 58
(Minimum 20 personer for å kunne gjennomføre utflukten).

 


