PROGRAM: JULEMARKEDSCRUISE PÅ DONAU (5*)

5* JULEMARKEDSCRUISE PÅ DONAU
6 frokoster, 5 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Oslo – München – Nürnberg
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Vi flyr direkte fra Oslo til München. Derfra kjører vi med buss til Nürnberg, hvor skipet
ligger, en kjøretur på cirka to timer. Vi sjekker inn på skipet og finner oss til rette i lugarene,
vårt hjem den neste uken.
Skipet blir liggende til kai i middelalderbyen Nürnberg, den nest største byen i Bayern,
denne første natten. Nürnberg er først og fremst en hyggelig, gammel, god bevart og
levende by med interessante museer, historiske severdigheter og veldig godt øl. Byen er
også kjent for Nürnbergprosessen, rettssakene mot de tyske nasjonalsosialistene etter Nazi-
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Tysklands sammenbrudd.
Vi møtes i skipets lounge, hvor vi blir servert en velkomstdrink før middag.

Dag 2

Nürnberg
Tysk-romersk middelalderhistorie
Frokost, lunsj, middag
Hvis du ikke vil utforske Nürnberg på egenhånd, kan du etter frokost bli med på en
spennende byrundtur (se utflukter). Byens landemerke er Nürnberg slott, hvor riksdagen for
det tysk-romerske riket holdt til i middelalderen. Du besøker det keiserlige slott, et kjent
landemerke i Nürnberg. I middelalderen levde keisere fra det hellige romerske riket i dette
slottet, hvor du har en fantastisk utsikt over byen. Byens viktigste severdigheter og
høydepunkter er omgitt av den gamle bymuren fra middelalderen. Du ser den romantiske
gamle bydelen med markedsplassen, bindingsverkshus, elegante burgherhus og det gamle
rådhuset, bygget i renessansestil. Den gamle katolske kirken bygget i 1355-1362, regnes som
en av de viktigste kirkene i Nürnberg. Gamlebyen fikk hard medfart i bomberegnet under
andre verdenskrig, men er nydelig restaurert og fremstår på mange måter slik den gjorde
under middelalderen. Siste topp er markedsplassen med sine vakre fontener, hvor du kan
titte innom noen av butikkene – eller bare nyte en kopp kaffe i en hyggelig atmosfære.
Ved lunsjtider starter vårt eventyr på Donau for alvor. Mens skipet seiler mot Regensburg,
kan du nyte en avslappende ettermiddag om bord.

Dag 3

Regensburg
Historie med velfortjent plass på UNESCOs liste
Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer Regensburg, en av de eldste byene i Tyskland, etter frokost. Byens historie
strekker seg helt tilbake til steinalderen, var en viktig handelsby under Karl den stores
regjeringstid og tidligere hovedstad i Bayern. Regensburg kom relativt uskadd fra de alliertes
bombing under den andre verdenskrigen og har velfortjent vært oppført på UNESCOs
verdensarvliste siden 2006.
På formiddagen kan du bli med på en byvandring (se utflukter) i Regensburg. Vandringen tar
deg gjennom sentrum og den sjarmerende gamle delen av byen med sine velholdte
kjøpmannshus og det gamle rådhuset. Du ser den gotiske katedralen, steinbroen fra 1100tallet hvor korsfarerne krysset Donau på vei til Det hellige land, og restene av de romerske
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festningsmurene inkludert Porta Praetoria og fortsetter til St. Peter-katedralen, som du ser
fra utsiden.
Om ettermiddagen kan du velge mellom (se utflukter);
Et besøk ved palasset til fyrsteslekten Thurn und Taxis. Slottet er et av de største bebodde i
Europa, og har vært deres residens siden midten av 1700-tallet. Familien ble betrodd
befordringen av den keiserlige kurerposten i Det tysk-romerske riket, Burgund og
Nederlandene på 1400-tallet – som ble begynnelsen på det internasjonale postvesenet.
Det andre alternativet er en utflukt til benediktinerklosteret Weltenburg. På veien gjør
bussen et stopp ved Hall of Liberation, som ligger i en skråning ovenfor byen Kelheim. Et
imponerende monument, med utsmykning av hvite marmorengler på innsiden og en
fantastisk utsikt fra tårnet. Derfra går turen videre med båt til naturreservatet
Weltenburgjuvet, hvor klosteret ligger idyllisk til, helt nede ved elvebredden. Klosteret ble
etablert i år 620 og er det eldste i Bayern. Klosterbryggeriet Weltenburg antas også å være
det eldste i verden (siden år 1050). Weltenburger Kloster Barock Dunkel ble i 2004 kåret til
det beste mørke ølet i verden. I klosterhagen er det anlagt en stor uteservering, hvor det
selvsagt er muligheter for å smake – før bussen returnerer til skipet.
Velger du å utforske Regensburg på egenhånd, anbefaler vi et besøk ved historiske
Wurstküche – hvor du kan smake de berømte tyske pølsene!
Om kvelden seiler skipet mot Passau og det er bayersk aften om bord, med musikk og
underholdning.

Dag 4

Passau
Storslagne bygg og fristende julemarked
Frokost, lunsj, middag
Om morgenen legger skipet til kai i Passau, som ligger der elvene Donau, Inn og Ilz møtes.
Byen er kjent for sine vakre bygninger i gotisk og italiensk-barokk arkitektur og det
historiske sentrum oppdages best til fots. Etter de store brannene på 1600-tallet, bygde
italienske arkitekter Passau opp igjen og byen er fremdeles preget av italiensk arkitektur.
Utforsk den to tusen år gamle byen i nedre del av Bavaria på egenhånd – eller bli med på
byvandring (se utflukter). Vandringen tar deg gjennom gamlebyen, hvor guiden viser frem
det imponerende rådhuset og en rekke historiske bygninger. Vi avslutter byvandringen med
en orgelkonsert i den storslagne St. Stefan-katedralen, som huser verdens største kirkeorgel
.
Etter lunsj skal vi besøke det flotte julemarkedet i Passau, før skipet seiler videre mot
Passau.
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Vi seiler nå gjennom den vakre regionen Engelhartszell og Schlögener Schlinge, et av
landemerkene ved Donau hvor elven gjør en krapp 180 graders sving. Så det er bare å ta
plass i en stol i salongen eller på soldekk – og nyte utsikten frem til middag. Kan vi anbefale å
prøve den lokale Rieslingvinen...?!

Dag 5

Emmersdorf – Wien
Kjente klostre, vinbyer og den vakre Wachaudalen
Frokost, lunsj, middag
Om morgenen legger vi til i Emmersdorf for noen timer. Her tilbys en utflukt (se utflukter)
til benediktinerklosteret i Melk, 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 fresker og biblioteket med sin store samling middelaldermanuskripter. Det blir en
omvisning i klosteret før vi returnerer til skipet.
Alternativt tilbys også en tur (se utflukter) til den hyggelige byen Dürnstein, i hjertet av
vindistriktet i Wachaudalen. På disse kanter finnes ruinene av Burg Dürnstein, der kong
Richard Løvehjerte satt i fangenskap på slutten av 1100-tallet. Løvehjerte var en modig og
fryktløs kriger som fikk dette tilnavnet av den grunn. Som tenåring utfordret han sin far,
kongen, i et opprør, og var senere selvskreven til å lede det tredje korstoget mot Jerusalem.
Han ble utnevnt av paven selv, og utkjempet mange slag mot sin motpart, Saladin. Vi blir
med på en byvandring og besøker Stift Dürnstein – et kloster som ikke bare har en flott
beliggenhet på en høyde over elven, men som også er ubeskrivelig vakkert. Dette klosteret
har garantert det fineste barokke klokketårnet i Østerrike – i en malerisk fargepalett i hvitt
og lyseblått.
Vi nyter en avslappende ettermiddag om bord mens vi seiler gjennom det vakre landskapet,
omgitt av høye åser og fjell i horisonten. Wachaudalen ble i 2000 innlemmet på UNESCOs
liste over verdensarvsteder. Natur, tettsteder og verdifulle bygninger er godt ivaretatt.
UNESCO framhever at Wachau er et unikt elvelandskap – hvor en rekke slott, klostre og
ruiner bærer vitnesbyrd om gamle tider. Ved middagstider ankommer vi Østerrikes
hovedstad, Wien.
Om kvelden tilbys en klassisk konsert (se utflukter) i land med musikk av Strauss og Mozart.
Skipet ligger til kai i Wien denne siste natten – og i kveld inviterer mannskapet på
glühweinfest!
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Dag 6

Wien
I de store klassikernes fotspor...
Frokost, lunsj, middag
Det er mye å se i Wien. Dagen starter med en byrundtur (se utflukter) 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 Stefansplassen
hvor du kan beundre den vakre Stefansdomen.
Om ettermiddagen kan du utforske Wien videre på egenhånd.
Eller du kan bli med på utflukt (se utflukter); enten til det praktfulle Schönbrunn-slottet, den
tidligere sommerresidensen til den østerrikske keiserfamilien. Eller du kan besøke Museum
of Fine Arts, som det kalles. Det korrekte navnet er Kunsthistorisches Museum, og det er et
av verdens ledende kunstmuseer. Det ble åpnet av i 1891 samtidig med Naturhistorisches
Museum av keiser-konge Frans Josef I av Østerrike-Ungarn.
I aften er det kapteinens festmiddag om bord.
De sene kveldstimer kan du bli med på en kveldsvandring (se utflukter) med lommelykter.
Underveis får du smake på "mulled Wine" – den lokale gløggen, og ristede kastanjer.

Dag 7

Wien – Oslo
Hjemreise til Norge
Frokost
Etter frokost sier vi farvel til skipet og kjører til flyplassen. Flyreise fra Wien til Oslo, med
flybytte i München. Ankomst Oslo tidlig kveld.
Vi takker for turen - og ønsker deg en fin førjulstid!

PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR
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Dette er inkludert
• Fly Oslo–München/Wien–Oslo med Lufthansa (pris på fly fra andre byer i Norge på forespørsel)
• Flyskatter og havneavgifter
• Transport mellom flyplass og skip
• Seks netters cruise i utvendig lugar
• Helpensjon om bord fra middag første dag til frokost siste dag
• Vin til middagene om bord
• Kaffe og te til alle måltidene
• Besøk ved julemarkedet i Passau
• Musikk og underholdning i salongen hver kveld
• Norsk reiseleder med fra Oslo

Dette er ikke inkludert
• Drikkevarer utover det som er nevnt over
• Utflukter
• Tips til besetning, lokale guider og sjåfører
• Avbestillings- og reiseforsikring
TIPS
Tipskulturen varierer fra land til land, og det finnes en rekke ulike uskrevne regler. For mange gjester er tips en
måte å vise at de setter pris på den servicen, kvaliteten og oppmerksomheten de har fått i løpet av et cruise. Hvis
du ønsker å gi tips til de ansatte om bord, kan du bruke konvolutten som du vil finne i din lugar siste kvelden og
legge denne i tipsboksen som står i resepsjonen. All tips fordeles mellom samtlige ansatte om bord og vil bli satt
stor pris på.
VIKTIG INFORMASJON
Elvecruise er dessverre ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede og få skip har handikapp lugarer og heis. Enkelte
rederiet tillater heller ikke gjester å ha med gåstoler og rullestoler, av hensyn til sikkerhet.
Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk form og ellers skikket til å kunne delta på reisen. Det er på de
fleste utfluktene mye vandring og det forventes at du kan følge gruppen i vanlig tempo. Alle deltagere må kunne
håndtere sin egen bagasje, det kan ikke forventes at våre reiseledere skal bistå med dette. Ombord- og
ilandstigning skjer via en smal landgang. I flere havner er det vanlig at skipene fortøyes langside mot langside, med
opptil tre – fire skip ved siden av hverandre. For å komme i land må man gå gjennom/over de andre skipene.
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Informasjon om flyselskap, tidspunkt og klokkeslett i programmet er foreløpige, og endringer kan forekomme.
Endelige flytider vil stå i reisedokumentene. Elver er naturbaserte, og det kan skje uforutsette endringer i
vannstanden. Skulle dette oppstå, forbeholder rederiet/Escape Travel seg retten til å forandre seilingsrute, tider
og program.
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