PROGRAM: ELVECRUISE PÅ DONAU - FRA
WIEN TIL BEOGRAD
6 frokoster, 5 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Norge - Wien
Utreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Vår reise starter med fly fra Norge til Wien, valsens hovedstad! Fra flyplassen kjører vi med
buss til vårt førsteklasses skip, MS Aurora, som skal være vårt hjem på denne
opplevelsesreisen. Vi sjekker inn og finner oss til rette om bord. Før middag er det
velkomstdrink og presentasjon av kapteinen og hans mannskap. Skipet ligger ved kai i Wien
over natten.

Programmet sist oppdatert 30. oktober 2020, 13:11
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/donau-fra-wien-til-beograd/

Dag 2

Wien
Utflukt: Byrundtur i Wien// Klassisk konsert
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost skal vi på en halvdags bussrundtur som er inkludert i programmet. Vi får se flere
av byens historiske steder og severdigheter, blant annet det arkitektoniske mesterverket
Hundertwasserhaus, Operaen, Parlamentet og Burgtheater. Det blir også en hyggelig
spasertur i den gamle bydelen der vi går gjennom de elegante handlegatene mot Stefankatedralen. Buss tilbake til skipet, hvor det er tid for lunsj. Etter lunsj om bord kan du
utforske Wien videre på egenhånd.
Om kvelden er det en valgfri klassisk konsert med musikk av Mozart og Strauss (ikke inkludert).
Konserten arrangeres i en av de historiske bygningene i byen og orkesteret er kjent for å
være blant de beste i Wien. Transport fra skipet til konsertlokalet og tilbake er inkludert.
Billetter til konserten må bestilles og betales senest to uker før avreise. Billettene er ikke
refunderbare.
Sent om kvelden kaster skipet loss og cruiset begynner.

Dag 3

Budapest
Utflukt: Byrundtur i Budapest// Folkloreshow & Budapest by night
Frokost, lunsj, middag
Vi nyter en avslappende formiddag om bord mens skipet seiler langs den slovakisk/ungarske
grensen og følger Donaus kne – der elven svinger i nesten rett vinkel og fortsetter sørover.
Fra skipet er det god utsikt til det vakre landskapet, Esztergom Basilica – som er den største
basilikaen i Ungarn, og festningsruinene i Visegrad. Skipet ankrer opp sentralt i Budapest
ved lunsjtider.
Ungarns hovedstad består av de to bydelene Buda og Pest, som ligger på hver sin side av
Donau. Om ettermiddagen er det inkludert byrundtur hvor vi blant annet får se den
imponerende Helteplassen – med minnesmerke over Ungarns falne helter, Operaen, den
nygotiske parlamentsbygningen og St. Stefan Katedralen. Ett av høydepunktene er den
fantastiske utsikten over byen og elven fra Fiskerbastionen og Gellerthøyden. Det blir også
tid til å rusle litt rundt i byen på egenhånd.
Om kvelden er det valgfri folkloreforestilling (ikke inkludert) i land. Folkloregruppen med sine
mange dansere og musikanter regnes som en av de beste i Ungarn. Den fargerike kvelden
avsluttes med en busstur gjennom den vakkert opplyste byen tilbake til skipet, som ligger
ved kai i Budapest over natten.
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Dag 4

Budapest
Utflukt: Krigshospitalet
Frokost, lunsj, middag
Formiddagen er fri til å oppleve denne flotte byen på egenhånd. Benytt anledningen til å ta
en tur i byens handlegater, besøk den imponerende markedshallen, eller nyt en avslappende
formiddag om bord.
Alternativt kan du etter frokost bli med på en valgfri utflukt til Krigshospitalet (ikke inkludert)
, en av de mest fascinerende og unike historiske monumentene i Ungarn. Krigshospitalet,
eller Grottehospitalet som det også kalles, ligger i sammenhengende kjellere og huler i
fjellet under Buda-slottet. Sykehuset var i bruk under andre verdenskrig, men har blitt gjort
om til et interessant museum som åpnet for publikum i 2008.
Rund lunsjtid legger skipet fra kai og seiler gjennom den vakkert opplyste byen med kurs for
Vukovar. Dette er et absolutt høydepunkt, så ta turen opp på dekk og nyt øyeblikket!

Dag 5

Vukovar og Novi Sad
Utflukt: Byvandring i Vukovar// Byvandring i Novi Sad
Frokost, lunsj, middag
I løpet av natten har vi krysset grensen til Kroatia og vi legger til kai i Vukovar tidlig på
morgenen. Bli med på en inkludert byvandring i Vukovar. I romertiden fantes tallrike
bosettinger og festningsanlegg i dette området og slaverne innvandret i det sjette
århundret. Vukovar var tidligere en staselig by, med flotte bygninger fra den habsburgske
perioden. Byen ble dessverre hardt rammet under «Vukovarslaget» i 1991, hvor den i løpet av
en måned ble reduserte til en ruinhaug. Vi spaserer gjennom gågatene og avlegger
fransiskanerklosteret som ligger her et lite besøk.
Retur til skipet for lunsj og videre seilas mot Novi Sad.
Novi Sad er den nest største byen i Serbia. Vi ankommer byen utpå ettermiddagen og du
kan her velge å spaserer sammen med reiselederen gjennom sentrum til den historiske
bydelen, eller utforske byen på egenhånd.
Retur til skipet for middag. Sent om kvelden legger vi ut på siste etappe – mot Beograd.
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Dag 6

Beograd
Utflukt: Byrundtur i Beograd
Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer Beograd, Serbias livlige hovedstad, tidlig om morgenen. Etter frokost blir vi
med på en inkludert byrundtur i Beograd og ser blant annet Kalemegdan-festningen, den
ortodokse St. Sava-katedralen, rådhuset og prinsesse Ljubicas palass.
Retur til skipet for lunsj.
Når det kommer til lokale tradisjoner og gjestfrihet er Balkan en fantastisk destinasjon og
Beograd er en hyggelig by, så benytt gjerne ettermiddagen til å utforske byen på egenhånd.
Om kvelden er det inkludert serbisk aften og folkloreshow om bord. Det blir også fremvisning
av de håndstrikkede Sirogojno genserne, som er viden kjent for sine vakre landskapsmotiv.

Dag 7

Beograd - Norge
Utsjekk fra skipet og hjemreise til Norge
Frokost
Etter frokost sier vi farvel til mannskapet. Vi forlater skipet og kjører til flyplassen med gode
minner i bagasjen.
Fly tilbake til Norge med. Mellomlanding og flybytte underveis.
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