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    2020 ELVECRUISE LANGS DONAU  
 
 

     OPPLEV EUROPAS VAKRESTE HOVEDSTEDER  
 
 

      I PREMIUM SKIPET MS SYMPHONIE ALL INCLUSIVE  
 

BUDAPEST - BRATISLAVA - WIEN TIL PASSAU  
 

Donauby nr. 5 er Regensburg og Øl-byen Erding.   
 

Dag 1  Onsdag 17. juni  STAVANGER  - BUDAPEST UNGARN     
Kl.06.30  Fremmøte på Sola for innsjekk Norwegian til Budapest. 
Kl.07.30 Flyavgang er fra Stavanger via Oslo til Budapest. Transitt via Taxfree. 
Kl.11.30  Ankomst til Budapest, tollklarering og tur med buss til en ekstra ungarsk 
  opplevelse med hesteshow og lunsj på Pustaen i ekte ungarsk tradisjon.   
  Vi blir og kjent med Donaus Dronning og kan nyte livet om bord i cruise-  
  skipet påfølgende dag, mens andre er på utflukt. Vi blir bedre kjent med  
  hverandre og hygger oss sammen på båten og Anne Kari er med på land. 
Kl.17.00 Innsjekk og tildeling av våre lugarer, som blir vårt kjekke hjem på den 
  flotte turen langs Donau elven. Luksus og kun plass til 106 gjester. 
Kl.18.00 Velkomstdrink og presentasjon av mannskapet på båten.  
Kl.19.00 Felles middag i den kjekke restauranten på båten.   
 

Dag 2 Torsdag 18. juni BUDAPEST I UNGARN - BRATISLAVA-SLOVAKIA 
  Frokost på båten før vi går i land og opplever bykjernen. Byen var delt  
  frem til1873. Buda med krokete gater, tyrkiske bad og slottet på toppen 
  og Pest med sitt flate landskap med rette gater og yrende folkeliv. 
  Her er det masse å se– markedshall med mat og håndverk, gågata  
  Vaci Utca med sitt folkeliv. Musèer, kirker, kafeer og konditorier. Lunsj på  
  båten og middag i båtens restaurant med all inclusive.  
  Vi seiler fra Budapest om ettermiddagen nordover mot Donauknee og vi 
  dere mot til Bratislava om natten.  
 

Dag 3 Fredag 19. juni BRATISLAVIA - WIEN ØSTERRIKE`S HOVEDSTAD 
  Frokost i båten etter ankomst i Bratislava tidlig om morgen.   
  Vi vandrer en runde i Bratislava som er hovedstad i Slovakia sammen med 
  vår guide. Bratislava er en sjarmerende by og gamlebyen fortoner seg  
  som en landsby. En vel bevart hemmelighet med byens gamle sentrum,  
  som har mange barokke palass, kirker og åpne plasser. Etter lunsj utpå  
  dagen seiler vi mot Wien og ankommer slik at vi kan ha kvelden der.  
  Middag og felles hygge i baren med mange nok sitteplasser.  
 

Dag 4 Lørdag 20. juni WIEN I ØSTERRIKE - MELK - Schönnbrunn inkl.   
Kl.08.00 Frokost sammen med gode venner om bord. Dagens utflukt starter med  
  en byrunde med by guide og etterpå besøker vi Schönbrunn palasset med 
  1441 rom. Vi ser noen rom i slottet som var sommerresidens for  
  Habsburg monarkene - den mest kjente er Maria Theresa. Vi passerer på  
  den Spanske Rideskolen ligger. Etter besøk på palasset kommer vi tilbake  
  til båten for lunsj og avslappende ettermiddag.  
Kl.19.00 Middag om bord og skipet seiler videre om kvelden og natten til Melk  
 
Dag 5 Søndag 21. juni MELK  -  PASSAU TYSKLAND 
Kl.08.00 Vi spiser frokost, mens vi seiler den vakreste delen av Wachau-dalen og   
  ankommer etter hvert byen Melk. Vårt forslag er utflukten til Durnstein,  
  en festningsby hvor Richard Løvehjerte var fange.  
Kl.13.00 Lunsj på båten, før avreise til Klosteret i Melk, den flotte barokkbygningen 
  som kneiser på høyden over byen og elva. Klosteret ble bygd som palass  
  mellom 1702 og 1736. I dag er dette et aktivt Benediktinerkloster med 900 
  elever, som bor på internat og går på skolen. Denne studieplassen er svært 
  anerkjent. Vel tilbake på kvelden starter vi  vårt cruise videre til imot              
  Passau, som er grenseby MOT Tyskland. Elvene Inn og Ils møter her Donau 
  elven, som kommer fra Schwartz Wald og renner gjennom Tyskland.   
Kl.19.00 Gallamiddagen er i kveld  - og vi nyter denne siste kvelden om bord.  
  Etter middag gleder vi oss til felles hygge i skipet`s bar sammen      

Wien - Musikkhovedstad  

Budapest  - Donaus Dronning 

MS SYMPHONIE  

Klosteret i Melk  

Passau Dom St Stephen 

Bratislava Slovakias Hovedstad 



 
Dag 6 Mandag 22. juni PASSAU  - REGENSBURG - ERDING I BAYERN   
Kl.08.00 Etter siste bufeet frokosten på vår elvecruiser og cruise turen slutt.  
Kl.09.15 Forlater vi båten, lesser bagasje på bussen og gjør en vandrerunde i  
  Passau. I den flotte bykjernen ligger Dom St. Stephan med største orgel i  
  verden, med kirkeorgel som har hele 17974 piper. - Den flotte bykjernen  
  er møtepunkt for Donau, Inn og Ils elvene som flyter sammen i Donau. 
  Den flotte arkitekturendringen som byen gjennomgikk for 300 år siden var 
  gjort av italienske arkitekter. Høye tårn i flott barokk stil mot åpne torg og 
  forsamlingsplasser.  
Kl.11.30 Samles vi ved bussen og drar mot Donaubyen Regensburg. Byen ligger  
  vakkert ved Donau og er en av Tysklands eldste byer, grunnlagt av  
  Romerne, står på Unesco`s liste og er stolt av å ha Europas største  
  bebodde slott Schloss Thurn und Taxis. Pave Benedikt XVI var professor  
  ved universitetet i byen ( 1969  - 1977)   
Kl.13.00 Nyter vi felles lunsj inkl 1 drikk øl eller vin  - gode vaner fra cruisebåten.    
Kl.14.00  Ferdige med lunsj tar vi en runde i byen, før vi fortsetter til et kloster  
  som tilhører Benediktiner ordenen. Forresten er dette de eldste klosteret i  
  Bavaria. Navnet er Klosteret i Weltenburg og er grunnlagt i år 600.  
  Klosteret er plassert ved innløpet til en kløft i fjellet Arzberg, underveis  
  på Donau elveleie. De brygger her et helt fantastisk godt øl på klosteret.  
  Videre går turen vår til  vårt kjekke hotell i Erding.  
Kl.1930 Middag på vårt hotell ( 2. drikker øl/vin/brus etc. ) 
 
Dag 7 Tirsdag 23. juni ERDING - Lunsj og Bryggeribesøk Erdinger Bier. 
Kl.08.00 Frokost på vårt hotell i byen. Rolig formiddag frem til vi møtes.     
Kl.12.00 Vandretur til Erdinger Bier  
Kl.13.00 god lunsj i riktige omgivelser i Bayern inkl. 1 drikke som vanlig.   
Kl.20.00 Middag sammen på en restaurant inkl. 2 drikker til middags (gode vaner!)  
 
Dag 8 Onsdag 24. juni   ERDING - MÜNCHEN  - STAVANGER  
Kl.06.00 Tidlig frokost på hotellet vårt. 
Kl.08.00 Innsjekk etter ankomst med buss. 
Kl.09.45  Flyavgang fra München via Oslo til SVG. ( mat kan kjøpes om bord) 
  Vi går transitt over på innland fra Munchen. Handler tax fritt i Oslo.   
Kl.15.35 Flyavgang fra Oslo til Stavanger med Norwegian.   
Kl.16.25 Ankommer vi Stavanger 
 
Pris pr. pers topp dekk MS Sympheny «All Inclusiv Premiun båt»  kr. 21 900,-   
Pris pr. pers på main dekk v. 40 bet. «All Inclusiv Premiun båt»   kr. 20 900,-  
 
Inkludert i turen:        Tillegg på turen: 
* Fly til Budapest - fly retur fra München inkl. flyskatt    *Enelugar kr.4800,- 
* Bagasje er inkludert 20 kg innsjekka - liten håndbagasje   *Mannskap tip E 50 
* 6 dager all inkl. luksus cruise Premium MS Symphonie 2.   
* 2 netter i hotell inkl. helpensjon ( 2 lunsjer m.1 drikk + 2 middager m.2 drikker )  
* Buss dag 1 inkl. Hesteshow m. lunsj og drikke iflg. program.  
* Bussbruk i Bayern dag 6. til Regensburg og dag 8. til flyplassen 
* Reiseleder fra Anne Kari T. Fossen tlf. 00 47 909 77 141 

• Budapest med norsk/svensk talende guide m. Ungarsk hesteshow og lunsj dag 1,  

• Bratislava med norsk/dansk talende by guide dag 2. 

• Wien og omvisning i Schönbrun Sommerslott dag 4. 

• Guided tur i Klosteret Melk dag 5. 

• Passau  - Regensburg - med buss og AK reiseleder viser vei.  
 

PS: Depositum overføres til Elvecruise MS Symphony med denne nye turen.  
 

Vi må ta forbehold om endringer utenfor vår kontroll. Det være seg flyruter, ruteendringer, ending i 
valutaendringer, avgifts– og oljetillegg for 2020. Grunna særskilte regler og båtkontrakt med                      
Croise Europe for arrangementet kjøpt hos våre samarbeidspartnere mister en uansett depositum.  
Avbestilling av tur kan hver og en søke hos sitt eget forsikringsselskap.   
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REGENSBURG  

Regensburg ved Donau  

Klosteret Weltenburg   

Klosteret i Melk   
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