ELVECRUISE BERLIN - PRAG
9 dagers cruise 11. - 19. april 2020
Premium Cruise, fly og alle måltider – all inklusive
MS Elbe Princess II 4* på elven Elben – 8 netter / 9 dager

VI HAR ENNÅ EN GANG FÅTT EN MULIGHET TIL Å SELGE ET
FANTASTISK ELVECRUISE FRA BERLIN/POTSDAM LANGS ELVEN
ELBE TIL VI MØTER MOLDAU ELVEN LIKE FØR VI ANKOMMER PRAG.

Underveis har du mulighet for flere utflukter med dyktige
guider og får oppleve Lutherstadt Wittenberg, porselens-byen
Meissen, det fantastisk restaurerte Dresden, Litomierchi eller
Theresienstadt i Tsjekkia før vi når den fantastiske byen
Praha som du kan besøke om og om igjen.
MS Elbe Princess er spesialbygget for cruise på Elben og drives av to
skovlhjul akterut på skipet. Om bord er det restaurant, salong med dansegulv,
bar med liten terrasse, og soldekk. Gratis Wi-Fi i salongen og baren. Croisi
Europe er kjent for sitt gode franske kjøkken. Alle lugarene er utvendige med
bad med dusj, TV, minisafe og
aircondition. Det er enten en
dobbeltseng eller to enkeltsenger som kan settes sammen
til en dobbeltseng. Lugarene på
øvre dekk har fransk balkong.
Byggeår: 2016, Lengde: 95,4 m,
Passasjerer: 79
Elver er naturbaserte og det kan
skje uforutsette endringer i vannstanden. Skulle dette oppstå, forbeholder rederiet seg retten til å
forandre seilingsrute, tider og program. Det gis ikke refusjon for
endringer i programmet forårsaket
av force majeure.

PRIS kr 19 995
Enkeltrom kr 6750
Tillegg for lugar på

Dag 1 LØRDAG 11. APR

NORGE – POTSDAM

Avreise fra Bergen, Trondheim og Oslo med ankomst Berlin. Vi sjekker inn på vårt
cruiseskip Ms Elbe Princess II 4* ca. kl.17:00. Velkomstdrink og introduksjon av
besetningen

øvre dekk kr 2 500

DAG 2 SØNDAG 12. APR

med franske balkonger

Etter frokost er det byrundtur* i Berlin med buss. Vi ser mange av byens severdigheter,
deriblant Branderburger Tor, Reichstag-bygningen med den moderne stål- og
glasskuppelen, Alexanderplatz, TV-tårnet og Checkpoint Charlie, som under den kalde
krigen var grensestasjonen mellom den sovjetiske og amerikanske sonen. Retur til
skipet for lunsj. Om ettermiddagen kan du bli med på en valgfri utflukt til Potsdam. Etter
utflukten starter vi seiling mot Nedlitz. Du vil nyte den idylliske sjarmen til innsjøene
dannet av Havel-elven. Etterpå utflukten seiler vi mot Wusterwitz der vi ligger i natt.

INKLUDERER:
- All inklusiv drikke-pakke
alle måltider og i baren,
men ikke champagne og
vin fra vinlisten
- lugar på hoveddekk
- lokale guider
- Flyreisen Oslo – Berlin
og Prag - Oslo
- Transport til og fra skipet
- Bagasjehåndtering
- Utflukts pakke*
- Overnatting på skipet 8
netter
- Underholdning på skipet
- Reiseleder fra Travel and
Learn

INKLUDERER ikke:
- Tilslutning fra Bergen
Trondheim ca. kr1500
- flyskatt på kr 415 (per
16.16.2019)
- Frivillige utfluktspakke kr.6250
(kr.4995 spesial prisen ved
påmelding)
- Tips til skipets besetning og
lokalguider antydningsvis
€ 10 per dag per person.
- Ekspedisjonsgebyr på kr 55
tilkommer per faktura.
- ikke champagne og vin fra
vinlisten
- andre personlige utgifter

Betalings og
avbestillings-betingelser:
1. september påløper et
depositum på kr 6000 per
person kr.1000 av det er
ikke refunderbar. ca 3 mnd
før avreise forfaller
resterende beløp.
Avbestilles turen 150-121
dager før avreisedato,
kreves et gebyr på kr.2500.
* 120-91 dager før
avreisedato, kreves et
gebyr tilsvarende innbetalt
depositum. * 90-61 dager
før avreisedato, vil det
kreves 50 % av turprisen. *
60 eller mindre før
avreisedato, eller ved
manglende fremmøte på
avreisedagen, vil 100 % av
turprisen kreves inn.
Det samme gjelder dersom
man mangler de
nødvendige papirer for å
delta på hele reisen.

DAG 3 MANDAG 13. APR

POTSDAM - NEDLITZ - WUSTERWITZ

WUSTERWITZ - MAGDEBURG

Vi nyter seilingen mot Magdeburg på formiddagen. Før vi kommer til Magdeburg
krysser skipet Elben på Europas største kanalbro, Wasserstrassenkreuz
(vannveiskryss) Magdeburg – en imponerende navigerbar akvedukt som forbinder
Elbe-Havel-kanalen med Mittellandkanalen og Elben. Etter lunsj er det valgfritt utflukt
til Magdeburg, som ligger midt på Elbe-elven og de historiske romerske veiene. Etter
utflukten seiler vi videre. I kveld er det danseaften – ta med dere dansesko.

DAG 4 TIRSDAG 14. APR

WITTENBERG

Guidet tur i Wittenberg* der vi besøker Luthers hus, det tidligere augustinerkloster som
i dag er Reformasjonsmuseet og oppført på UNESCOs verdensarvliste. Etter lunsj
seiler vi videre hele ettermiddag og natten.

DAG 5 ONSDAG 15. APR

MEISSEN - DRESDEN

I Meissen, er det en valgfri guidet utflukt - kjent for sitt varemerke porselen. Båten seiler
videre og etter utflukten kommer du igjen ombord i Dresden. Etter lunsj, bli med båten
for et besøk av byen kjent som "Elbeflotten". I Dresden*, Elbens Firenze ser du - vår
frues kirke, Semper Operaen, Zwinger palasset og Brühls terrasse. Danseaften om bord

DAG 6 TORSDAG 16. APR

DRESDEN - USTI

Valgfri utflukt til Königstein festning og Bastei tårnet – som troner kalksteinfjellene langs
Elben, med sine bisarre steinformasjoner er kjent som Saxons Sveits. Bastei (norsk:
bastion) er en klippeformasjon ved Elben Fra toppen som ligger 305 moh. er det vid
utsikt over Elbedalen og Elbsandstein-gebirge. Klippeveggen faller bratt 194 meter ned
til Elben. Etter lunsj seiler vi videre og krysser grensen til Tsjekkia og byen Usti.

DAG 7 FREDAG 17. APR

USTI - ROUDNICE - KRALUPY

Valgfri utflukt til Litomerice. Denne kongelige byen er en av de eldste bøhmiske byer
etablert i det 13. århundre og gamlebyen er oppført som et verdensarvsted. Vi seiler nå
videre på elven Vlatava (eller Moldau)

DAG 8 FREDAG 18. APR

PRAHA

Fra Kalupry, er det utflukt til Praha gamleby*. Etter utflukten kommer du tilbake om
bord i Praha. Etter lunsj er det valgfritt besøk til Praha slottsområde. Vi ser Saint Vitus
Katedralen, det mest gjenkjennelige landemerket i byen, Praha slott og Gyllene broen. I
kveld blir det kapteinens avskjeds middag og gala aften.

DAG 9 LØRDAG 19. APR

PRAHA - OSLO

Vi forlater båten etter frokost og reiser til flyplassen for avreise til Oslo, Bergen og
Trondheim. Mulig å forlenge oppholdet med noen dager i Praha.

PÅMELDING: Travel & Learn på mail post@travelandlearn.no eller
Tel: 47 89 60 60 Påmelding snarest mulig SENEST før 1. sept 2019
Travel and Learn er medlem av
16.04.19 kgs

