PROGRAM: KORTCRUISE PÅ DONAU
3 frokoster, 2 lunsjer og 3 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Passau
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Vi flyr direkte fra Oslo til München. Derfra kjører vi med buss til Passau, hvor skipet ligger,
en kjøretur på cirka to timer. Vi sjekker inn på dette helt flunkende nye 5* skipet og finner
oss til rette i lugarene, vårt hjem de neste dagene.
Skipet kaster loss før middag og setter kurs for Wien. Vi møtes i skipets salong, hvor vi blir
servert en velkomstdrink før middag.
Vi vil denne kvelden seile igjennom Schlögener Schlinge, den så mye omtalte 180 graders
elvesvingen i øvre Donautal i Oberösterreich, en delstat i Østerrike. Elvesvingen ligger cirka
halvveis mellom Passau og Linz, og øvre Donautal blir ofte nevnt blant de vakreste delene av
Donau.
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Dag 2

Wien
Utflukt: Byrundtur i Wien // Klassisk konsert om kvelden
Frokost, lunsj, middag
Start dagen med en liten tur på dekk, kanskje tar du med deg kaffekoppen og setter deg på
en solseng og får nettopp med deg soloppgangen før frokost? Du kan forberede deg på
et vakkert seilas denne formiddagen gjennom Wachaudalen. Denne vinregionen langs
Donau er ikke uten grunn på UNESCO verdensarvliste. Kombinasjonen av natur, historie og
kultur gjør dette til et av Østerrikes mest populære reisemål.
Wachau strekker seg 33 kilometer langs Donau i Niederösterreich, mellom Melk og Krems.
Den unike blandingen av pittoreske landsbyer, landskapet, historie, kultur og regionale
delikatesser bidrar til å forklare hvorfor Wachau alltid har hatt en sterk tiltrekningskraft. Det
milde klimaet, geologi og et godt jordsmonn har også gjort dette til et av de viktigste
vindistriktene i Østerrike. Turistsesongen i denne delen av Østerrike varer lenge – fra
slutten av mars til slutten av oktober.
Vi seiler forbi både Melk og Dürnstein og ankommer Wien ved lunsjtider. Det er mye å se i
Wien og nå har du mulighet til å bli med på en by sightseeing hvor du blir bedre kjent med
denne vakre byen. Se flere av Wiens berømte bygninger, blant annet Musikverein hvor
Wienerfilharmonikerne holder sine årlige nyttårskonserter, OperaeWienn, 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. Ellers er denne vakre hovedstanden enkel å
ta seg frem i også på egenhånd.
Vi nyter en bedre middag i skipets restaurant og du kan denne kvelden også bli med på en
vakker klassisk konsert i Wien. Skipet ligger til kai over natten, så en Wien «by nigth» kan jo
også anbefales!

Dag 3

Dürnstein og Melk
Utflukt: Benediktinerklosteret i Melk og smak på god Rieslingvin
Frokost, lunsj, middag
Denne morgenen våkner vi opp i Dürnstein, som tatt ut av en middelalderroman. Byen
klorer seg fast på smal kupert landstripe på nordbredden av Donau midt i en S-sving. Den
lille byen har tatt navnet sitt fra borgen som en gang ruvet majestetisk på klippene over,
men hvor det i dag kun gjenstår noen rester av murer og tårn. Like fullt er Dürnstein, med
sin beliggenhet midt i vin- og fruktregionen Wachau, er populært reisemål både for
utenlandske så vel som østerrikske turister. Den godt bevarte middelalderbebyggelsen er
absolutt verdt å rusle rundt i.
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Alternativt kan du bli med på en valgfri halvdagsutflukt til Wachaudalen. Første stopp er
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 utflukten fortsetter med buss gjennom vindistriktet i Wachaudalen.
Turen avsluttes med smaksprøver på den lokale Rieslingvinen.
Alternativt kan du bli med skipet videre til Melk, hvor resten av gruppen kommer om bord
igjen ved lunsjtider.
Vi nyter en avslappende ettermiddag og vår siste kveld 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.
Denne kvelden inviterer kapteinen til festmiddag.

Dag 4

Passau - Oslo
Utflukt: Byrundtur i Passau før hjemreise til Norge
Frokost
Vi ankommer Passau igjen om morgenen og etter frokost tar vi farvel med mannskap og
skip. Vi skal nå på en liten bysightseeing i Passau (inkludert) med vår reiseleder, og vi legger
opp til en enkel lunsj før vi flyr hjem fra Mûnchen om ettermiddagen.
Passau 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. Vi opplever den to tusen år gamle byen her i nedre
del av Bavaria på en vandringen gjennom gamlebyen, hvor guiden viser frem en rekke
historiske bygninger. La deg imponere av rådhuset og den storslagne St. Stefan-katedralen,
som huser verdens største kirkeorgel.
Takk for turen og velkommen tilbake!
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