Den Blå DONAU med 3 HOVEDSTEDER
23. - 30. MAI 2022 – «All inklusiv» Cruise
(merk at dette cruiset kan kombineres med Pasjonsspillene i
Oberammergau – se egen brosjyre med kr 1 500 i fratrekk)

Utforsk de rike skattene i Østerrike og Ungarn på et unikt cruise
for å oppdage Donaus hemmeligheter. Fargerike smug i
Bratislava som snor seg rundt hverandre som i en eventyrlandsby, og Puszta, den sanne sjelen og hjertet av Ungarn.
Besøk Gellert-badene, som er fulle av et bredt spekter av
balneoterapi tjenester, Sisi-museet, som sammenligner myte og
sannhet. Der vil du kunne se på mange personlige effekter så
vel som kjente portretter av den legendariske keiserinnen.
DAG 1 MANDAG 23. MAI

NORGE - WIEN

Vi flyr Norwegian direkte til Wien. Wien er en av Europas viktigste kulturbyer. Her er
billedkunst, musikkliv, slott og store kirker. Wien er en flott by og en arkitektonisk praktfull
metro-pol. Wien er byen med kafeene, Mozart, Beethoven, Stephansdomen i gågaten
Kärtner Strasse, slottene Hofburg og Schönbrunn og konserthuset Musikverein, kjent fra
nyttårskonserten. Vi sjekker inn på vårt skip om kvelden og spiser velkomstmiddagen om
bord.

DAG 2 TIRSDAG 24. MAI

MELK - DÜRNSTEIN

Ekstra utflukt til klosteret Melk Abbey 52€. Vi seiler up langs den vakre Wachlau dalen på
vår vei til Dürnstein mens vi passerer gotiske ruiner og pittoreske landsbyer. I det vi
kommer fram skal vi ha en liten promenade med vår vert fra skipet i denne sjarmerende
middelhavs-byen. På ettermiddagen seile vi nedover mot Bratislava.

DAG 3 ONSDAG 25. MAI

BRATISLAVA

Inkludert utflukt i Bratislava, Europas best bevarte hemmelighet og gamlebyen er en
perle. Paven har vært der, Kjell Magne Bondevik har vært der, Mozart, Beethoven, Franz
Liszt, Bela Bartok. Napoleon har vært der, Thomas Alva Edison, Albert Einstein. Alle de
ungarske konger og dronninger ble kronet i byens domkirke, som heter St. Martins dom,
blant dem Maria Theresa i 1741. Om ettermiddagen seiler vi nedover Donau mot Ungarn.

DAG 4 TORSDAG 26. MAI

KALOCSA

Ekstra utflukt €60. Vel framme i Kalocsa skal vi besøke den ungarske sletten kalt, Puszta,
med sitt vakre landskap og egenartede fauna. Vi skal overvære et flott hesteshow. Om ettermiddagen starter vi seilingen nordover igjen mot Budapest, der vi ankommer om natten.

DAG 5 FREDAG 27. MAI

BUDAPEST

Vi blir med på en inkludert guidet buss sightseeing på både Buda og Pestsiden. Dette
gir oss et flott overblikk over hele byen – bl.a. Heltenes Torg med millenniumsmonumentet,
verdenskjente 265m lange neo-gotiske Parlamentshuset, Kjedebruen fra 1849, Slottshøyden
med fiskebastionen, kongepalasset, Mathias Kirken og Gellért fjellet, monumentale borgen
av Citadell med den absolutt beste utsikten over begge deler av byen.

VIEN – DÜRNSTEIN - BRATISLAVA - KALOSCA - BUDAPEST – ESTERGON - VIEN

PRIS PER PERSON
NOK 19 995

På egen hånd kan du oppsøke et av de flotte badene i Budapest, Gellert eller Secheny.
Ekstra utflukt på kvelden 47€ med et tradisjonelt kulturelt show.

i delt dobbeltlugar nedre
dekk v min. 10 påmeldte

DAG 6 LØRDAG 28. MAI

MIDDLE DEKK: + kr 1950
UPPER DEKK: + kr 2475
Enkeltromstillegg: kr 4 795
TUREN INKLUDERER:
* Fly Oslo-Wien-Oslo
* Transport fra/til flyplasser
og skipet.
* Inngang på museer og til
severdigheter
* Overnatting på skipet MS
Beethoven
* Alle måltider med ubegrenset drikke (vin, øl og
min. vann) til måltidene.
* Gallamiddag og velkomstdrink
* Underholdning ombord
* Alle havneavgifter
* 3 utflukter Vien, Budapest
og Bratislava
* Reiseleder fra
Travel and Learn

IKKE INKLUDERT:
* Flyskatt kr 1274 per person
per 24.03.22
* Viner fra vinkart og drinker
i baren utenom måltider
* Utflukts pakke utenom de 3
utfluktene som er inkludert
* Personlige utgifter som
vask av tøy og telefoner
* Tips til båtpersonalet og
sjåfører og lokale guider

BUDAPEST - ESZTERGOM

Vi besøker middelalderbyen Esztergom, den katolske kirkens sentrum. Byen ligger 45km
nord for Budapest på grensen til Slovakia og var Ungarns hovedstad frem til 1200-tallet.
Vi får litt fritid hvor du kan besøke katedralen som er Europas tredje største kirke. På
ettermiddagen seiler vi mot Vien. I kveld skal vi også nyte Kapteinens gala middag.

DAG 7 SØNDAG 29. MAI

WIEN

Vi skal ha en inkludert guidet tur i byen og i Schönbrunn Castle. På ettermiddagen
kan du delta i en ekstra utflukt til Hofburg palasset og Sisi museet 64€. Om kvelden kan
du også delta på en helt fantastisk wiener-konsert, ekstra utflukt 86€, “The Vienna
Residence Orchestra”, en kammerkorkester med lange tradisjoner med å framføre Wiener
Klassikere I sin reneste form. Programmet inneholder kjent musikk fra Mozart til Johan
Strauss og spilles av alt fra 10-40 musikere. I 91 ble kammerorkesteret utnevnt til å spille
ved minnedagene for Mozarts død. De har også opptrådt i en rekke konserter i "Vienna
International Festival" (forbehold om ledige plasser).

DAG 8 MANDAG 30. MAI

WIEN – Hjemreise/Oberammergau

Etter frokost ombord forlater vi skipet og tar vår buss til flyplassen og hjem. (Merk at
dersom du skal fortsette på turen til Pasjonsspillene i Oberammergau ordner vi med
videre reise dit og vi møter også gjester fra Norge som blir med til Oberammergau. Mer
om dette kommer senere)

MS Beethoven 4* - Skinnende luksus
De 90 lugarene fordeler seg på tre dekk; Skipet er bygget i 2004 og totalt oppusset i 2010. Det
har 3 dekk med en lengde på 110 m og bredde på 11,04 m. Skipet har 90 lugarer med
fellesfasilitetene 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.

BESTILL INNEN
15. April 2022
Travel and Learn er medlem
av reisegarantifondet

Kgs 30.03.22

Betalings og avbestillings-betingelser: Ved påmelding forfaller et depositum på kr 3000
per person. ca 3 mnd. før avreise forfaller restbeløpet. Ved avbestilling inntil 150 d før
reisens
start beholdes
3500.
Avbestilling
149–120
dager
før avreise
beholder vi
PÅ
DENNE
REISENkrFÅR
DU
MULIGHET
TIL Å
OPPLEVE
OGSÅ
depositumet. AvbestillingI 119–80
dager før avreise
50 % av reisens
pris.
PASJONSSPILLENE
OBERAMMERGAU
– Ibeholdes
alpelandskapet
syd i Tyskland
Avbestilling
fra 79
dager
og fram til avreise
– ingen
utenom
ev flyskatter
og
ligger
den lille
byen
Oberammergau
med
4800refusjon
innbyggere.
Mange
har hørt
avgifter
som
av flyselskap
gebyr for
kansellering.
Be eventuelt
om
byen
og refunderes
om pasjonsspillet
heretter
og Travel
and
Learn hadde
en sværtom å få
tilsendt ”standard
og avbestillings regler
helhet”
vellykket
tur hit reisevilkår
i 2010. Pasjonsspillet
er eni sin
verdensbegivenhet.
Det
fremføres kun hvert 10. år!
PÅMELDING: Travel & Learn Tel: 47 89 60 60
Neste gang er i 2030!
Eller på
mail til:tilpost@travelandlearn.no
Vi har betalt og reservert
billetter
25 deltagere til forestillingen torsdag
den 4. Juni 2020 (Billettkategori 1). Vi inviterer nå til et cruise på Donau i

