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UNIK MULIGHET  - DIREKTEFLY FOR INDIVIDUELLE!    
 

2019 Årets Julemarked til Bratislava i Slovakia  
 
 

Vi arrangerer vår egen fly-charter til Julemarked i Bratislava med optimal 
  uttelling - ingen behøver fri fra jobben!   

Småbedrifter og våre venner tilbys styretur - julebord?  
 
 

Weekenden fra 6. - 8. desember      

 
Vær med oss til hovedstaden, som få kjenner og alle elsker. Vi flyr direkte 
til  Bratislava og bor midt i Gamlebyen, hvor Donau elven og Bratislava-
borgen er nærmeste naboer. Herfra kan vi besøke både Bratislava og 
Wien i løpet av en helg, da disse ligger kun 6 mil fra hverandre.  Bratislava 
elskes av alle og er en av Europas best bevarte hemmeligheter. Her finns 
livlige gater med gode restauranter både ute- og innendørs. Julemarkeder 
er flotte og julestemningen i denne vakre Donaubyen er fantastisk med 
bebyggelse på begge sida av Donau. Vi tilbyr overnatting på 3*** og 4**** 
hoteller midt i byen med god frokost og greie fasiliteter.  

 
 

Dag 1  Fredag 6. desember  SOLA - BRATISLAVA  - direkte fly med catering og bar 

Kl.17.00  Fremmøte Sola Flyplass for innsjekk fra  kl. 17.00.    
Kl.18.30 Flyavgang med charterfly direkte til Bratislava.   
Kl.21.00 Ankomst til Bratislava.   
Kl.21.20 Avreise med buss til vårt 3*** hotell midt i sentrum.  
Kl.21.50 Ankomst til vårt hotell. 
 
Dag 2  Lørdag 7. desember BRATISLAVA - BYVANDRING I EN TIME (tillegg) 

Kl.07 -10.00 God morgen  - en rolig start på dagen og hygge ved frokosten på vårt gode hotell.   
  Fremmøte i resepsjonen, hvor vi møter vår by guide, som snakker dansk / norsk  
  og tar oss med på en kjekk vandretur i ærverdige Gamle Bratislava. Vi får sett 
  historiske byggverk,  imponerende arkitektur, flotte kirker, maleriske gatebilder, og 
  et eldorado av restauranter med god stemning, mat og drikke. Etter byrunden er 
  slutt er dagen til egen nytte og hygge i den trivelige julestemningen, som byen har 
  å by på denne første weekenden i desember (tillegg). 
  For de shoppinglystne er det 2 meget bra shoppingsenter Aupark og Eurovea  i grei 
  gangavstand fra sentrum. Disse er åpne til kl. 21.00 på kvelden.    
  
 

Dag 3  Søndag 8. desember  BRATISLAVA  -  SOLA MED CHARTER inkl. servering  

Kl.07 - 10.00  Frokosten serveres i hotellets restaurant.  
Kl.11.00 Siste utsjekk og plassering av bagasje oppbevaring. Etterpå kan en nyte byens 
  fasiliteter og handle julegaver både i sentrum og på byens flere shoppingsenter om 
  og har åpent på søndag fra kl. 09.00. Andre elsker å nyte lokalkultur og god mat på 
  en av de mange restaurantene eller pubene.  
Kl.16.00 Avreise med buss fra hotellet til flyplassen. 
Kl.16.30 Innsjekk på til Stavanger - servering om bord samt 1 drikk og kaffe/te.  
Kl.18.00 Avgang med vårt charterfly og servering om bord.                                                                                    
Kl.20.30 Kjekk ankomsttid på Sola!  -  Husk reisebevis for taxfree handel på Sola. Vel hjem!    
 
 

Pris pr. person i dobbeltrom sentralt 3*** Hotel Ibis i 2 netter  kr. 4590,- 
Tillegg for dobbeltrom i sentralt  4**** Hotel Park Inn i 2 netter  kr. 500,-  
 
Inkludert i prisen:        Tillegg: 
* Fly t / r SVG - Bratislava m. charterfly inkl. 20 kg bagasje og flyskatt  * Enkeltrom kr. 900,- 
* Sandwich og drikk på fly på begge veier    * Drikke til middagene 
* 2 netter inkl. flott frokost buffet på et hotell midt i byen    * Entreer  
* Turistskatt i 2 netter        * Lunsjer og middager  
* Busstransfer fra flyplassen til hotellet                  * By vandring m. skandinavisktalende 
* Representant fra IDÈREISER AS        guide i Bratislava - Gamlebyen

         
 

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Det være seg valuta-
endringer, flyavgifter, miljøavgifter og høyere oljepriser etc. hos våre samarbeidspartnere.                   

Utsikt over Donau fra 


