ELVECRUISE PÅ DONAU
29. mai – 3. JUNI 2020

«ALL INCLUSIVE»

PASJONSSPILLENE I OBERAMMERGAU
3. – 5. JUNI 2020

Oberammergau

MS Gérard Schmitter 5* - Skinnende luksus
MS Gérard Schmitter er et lyst og hyggelig førsteklasses skip med
lugarer fordelt på tre dekk. Skipet er bygget i 2012 og er altså et
relativt nytt skip i CroisiEuorpe’s flåte. Det har 3 dekk med en
lengde på 110 m og bredde på 11,04 m. Skipet har 88 lugarer med
en totalkapasitet på 176 passasjerer. Fellesfasilitetene inkluderer
restaurant, salong med dansegulv, bar, resepsjon og stort soldekk
med solsenger, bord og stoler. Det er Wi-Fi både i lugarene og
fellesområdene. Lugarene har bad med dusj, TV, interntelefon, safe
og aircondition. Det er enten dobbeltseng eller to senger som kan
settes sammen til en dobbeltseng. CroisiEuropes skip er kjent for
sitt gode kjøkken. Drikke om bord (både i restauranten og baren)
er inkludert, unntatt champagne og viner fra vinlisten.

LUGARENE PÅ MS GERHARD SCHMITTER :

PÅ DENNE REISEN FÅR DU MULIGHET TIL Å OPPLEVE OGSÅ
PASJONSSPILLENE I OBERAMMERGAU – I alpelandskapet syd i
Tyskland ligger den lille byen Oberammergau med 4800 innbyggere.
Mange har hørt om byen og om pasjonsspillet her og Travel and
Learn hadde en svært vellykket tur hit i 2010. Pasjonsspillet er
en verdensbegivenhet. Det fremføres kun hvert 10. år!
Neste gang er i 2030!
Vi har betalt og reservert billetter til 25 deltagere til forestillingen
torsdag den 4. Juni 2020 (Billettkategori 1). Vi inviterer nå til et
cruise på Donau i forkant av spillene. Vi vil også legge ut billetter
for kun pasjonsspillet etter at alle som ønsker det først har fått
bestilt det kombinerte opplegget med cruise på det flotte skipet
MS Gerard Schmitter fra Budapest og pasjonsspillet.

PRIS kr 22 820
i delt dobbeltlugar på
hoveddekk
Enkelt rom kr 4970
Tillegg for lugar på

Middel dekk kr 1 150

Øvre dekk kr 1 995
INKLUDERER:
- All inklusiv drikke-pakke
og alle måltider på cruiset
- Overnatting på skipet 6 n.
og på hotell 2 n
- lokale guider
- Hotellpakke og billett til
Pasjonsspillet 2020 med
Måltider som vist F, L, M
- Flyreisen til Budapest og
fra München til Oslo
- Transport til og fra skip/hotel
- Bagasjehåndtering skip
- Underholdning på skipet
- Reiseleder fra Travel and
Learn

INKLUDERER ikke:
- Tilslutning fra Bergen,
Trondheim og Stavanger
ca. kr 1500 flytillegg
- flyskatt på kr 570 (per
1.9.2019 kr 652 - BGO,TRD
- 9 frivillige utflukter kr 3
(spesial pris kr 3 886 ved kjøp
ved påmelding)
- Tips til skipets besetning og
lokalguider antydningsvis
€ 10 per dag per person.
- Ekspedisjonsgebyr på kr 55
tilkommer per faktura.
- bestilling av eksklusive
viner fra egen liste eller
eksklusive alkoholdige
drikkevarer som ikke er en
del av All inklusivpakken
- andre personlige utgifter

Betalings og avbestillingsbetingelser: Ved påmelding
forfaller et depositum på kr
6000 per person av det er
kr.1000 (ikke refunderbar).
ca 3 mnd før avreise forfaller
restbeløpet. Ved avbestilling
inntil 150 d før reisens start
beholdes kr 3500.
Avbestilling 149–120 dager
før avreise beholder vi depositumet. Avbestilling 119–80
dager før avreise beholdes
50 % av reisens pris.
Avbestilling fra 79 dager og
fram til avreise – ingen
refusjon utenom ev flyskatter
og avgifter som refunderes
av flyselskap etter gebyr for
kansellering. Be eventuelt
om å få tilsendt ”standard
reisevilkår og avbestillings
regler i sin helhet”

DAG 1 FREDAG 29. MAI

OSLO – BUDAPEST

Avreise fra Oslo kl 09.10 med Norwegian. Fra Bergen, Trondheim og Stavanger kl
07.30. Vi lander på fly plassen i Budapest kl 11.30. Vi får fritid til å vandre på gågaten
Vaci Utka eller kanskje for en lunsj på det kjente konditoriet Gerbeaud. Innsjekking
ombord på MS Gérard Schmitter og velkomstmiddag ombord. Frivillig utflukt tradisjonell aften i Budapest 46€,

DAG 2 LØRDAG 30. MAI

BUDAPEST - BRATISLAVA

Frivillig utflukt – guidet tur i Budapest 31€, en gang to forskjellige byer som ble forent
i 1873. Om ettermiddagen starter seilingen mot Bratislava.

DAG 3 SØNDAG 31. MAI

BRATISLAVA - WIEN

Vi ankommer Bratislava tidlig om morgenen og får bli med Frivillig utflukt - guidet tur i
sjarmerende Bratislava 33€. Vi seiler videre om ettermiddagen og kommer snart til
Wien. Frivillig utflukt «Vienna by night» 34€,

DAG 4 MANDAG 1. JUNI

WIEN

Du kan bli med på en frivillig utflukt til Schönbrunn Palasset 66€, den tidligere
sommerboligen til den keiserlige familie. Turen fortsetter i Wiens sentrum. Om
ettermiddagen kan du bli med på en ny frivillig tur til Hofburg Palass 58€, et besøk i
den keiserlige historie med kunst og luksus. Til slutt får du mulighet til å bli med på en
riktig frivillig - Vienna konsert 86€ før vi forlater byen og seiler videre.

DAG 5 TIRSDAG 2. JUNI

MELK – PASSAU

Vi seiler langs den vakre Wachau Valley før vi ankommer Melk. Bli med på frivillig
utflukt – Dürnstein 29€, denne borgbyen hvor Richard Løvehjerte engang ble holdt
fanget. Om ettermiddagen er det mulig å bli med på en frivillig utflukt til det flotte
klosteret Melk 47€. Opprinnelig et barokk palass bygget mellom 1702 og 1736, er dette
nå et Benediktiner kloster som bl.a inneholder en prestisjetung skole med mere enn 900
studenter. Vi seilermot Passau mens kapteinen inviterer til GALA MIDDAG.

DAG 6 ONSDAG 3. JUNI

PASSAU – OBERAMMERGAU

F, M

Vi sjekker ut og tar buss til Oberammergau. Her blir vi innkvartert på våre respektive
hotell og hygger oss med en middag sammen. Vi vår utdelt materiale om forestillingen
dagen etter og forbereder oss.

DAG 7 TORSDAG 4. JUNI

OBERAMMERGAU Pasjonsspillene

F, L, M

Vi hygger oss med sen frokost og tar bussturen til Oberammergau og pasjonsspillet som
begynner om ettermiddagen. Det er en pause for middag og spillet fortsetter utover
kvelden.

DAG 8 FREDAG 5. JUNI

HJEMREISE

F

Vi sjekker ut tidlig om morgenen og kjører til München for innsjekking på Norwegians fly
kl 12.35 til Oslo med landing på Gardermoen kl 14.50. Ankomst Bergen 16.55 og
ankomst Trondheim 17.15 og Stavanger kl 17.10

Flyturen Oslo-München-Oslo med hotellpakke, måltider og billett til pasjons
spill forestillingen, for de som ikke deltar på cruiset koster kr 9 975 (i dbl)
kr 1375 enkeltromstillegg, med transfer fra flyplassen til Oberammergau
tur/retur. Flyskatt kommer i tillegg og er per 1.9.19 er kr 570.
Begrenset med plasser og cruisebestillinger prioriteres!
MELD DEG SNAREST MULIG KUN FÅ BILLETTER TIL PASJONSSPILLET I
OBERAMMERGAU – Ellers påmelding til cruiset kontinuerlig

e-mail post@travelandlearn.no Travel and Learn er medlem av:
Telefon: 47 89 60 60
02.09.19 kgs

