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Bratislava
Bratislava er hovedstad og største by i Slovakia, og delt i to av elven Donau. Byens
historie har vært kraftig påvirket av mange forskjellige folkeslag, som østerrikere,
tsjekkere, tyskere, ungarere, jøder og slovakere. Storbyens rike historie gjenspeiles i
byens arkitektur. Presidentpalasset er blant byens største attraksjoner, men det
mest dominerende bygget i byen uten tvil er Bratislavsky Hrad - Bratislava Slott,
som ligger på en høyde med utsikt over hele byen. I tillegg finnes en rekke historiske
kirker i byen. Bratislava har en malerisk gamleby med mange kulturelle
institusjoner, flotte palasser og trange gater. I Bratislava kan en i tillegg oppleve en
rekke severdigheter, museer, teatre og gallerier og et uteliv med blant annet gode
restauranter og sjarmerende kafeer.

MANDAG 6. JUNI
OSLO – WIEN – BRATISLAVA
Kl. 09.50
Frist for oppmøte på Oslo Lufthavn Gardermoen
Kl. 11.50
Flyavgang med Norwegian DY1632 til Wien
Kl. 14.05
Ankomst Wien
Der blir vi møtt av skandinavisktalende lokalguide
Ca. kl. 14.45
Det blir én times busstur til Bratislava
Ca. kl. 15.45
Ankomst Bratislava og lett lunsj på en restaurant
Deretter blir det en 1,5 times sightseeing i byen med stopp ved
Slavin Hill og Bratislava Castle Hill. På Slavin Hill er det monument
og kirkegård for 6000 sovjetiske soldater som ble drept under 2.
verdenskrig. Bratislava Castle er en rektangulær bygning med 4
hjørne-bastioner som er strategisk plassert på en høyde over
Donau.
Kl. 18.00
Det blir innsjekk på Hotel Devin 4*, som ligger sentralt til ved
bredden av Donau. Les mer om hotellet på www.hoteldevin.dk/en.
Kl. 19.30
Guide møter oss og vi går til kveldens restaurant
Kl. 19.45
Middag på en lokal restaurant
Kl. 21.15
Vi går tilbake til hotellet

TIRSDAG 7. JUNI
BYSIGHTSEEING I BRATISLAVA OG DEVIN SLOTT
Kl. 06.00-10.30 Frokost på hotellet
Kl. 10.00
Vi møter vår guide og blir med på 1,5 times byvandring i
gamlebyen. Vi får se de mest interessante kulturelle og historiske
severdighetene inklusiv inngang i St. Martin katedralen, som var
tidligere kroningskirke for Habsburgske konger og dronninger.
Kl. 11.30
Vi tar en utflukt sammen med vår guide til Devin Slotts ruiner.
Herfra er det utsikt til elvene Donau og Morava, på den slovakiske,
Tsjekkiske og østerrikske grensen.
Kl. 12.00
Lunsj i området ved Devin Slott
Kl. 14.00
Omvisning ved slottsruinene
Kl. 15.30/16.00 Retur til Bratislava
Kl. 18.45
Vi møter vår guide og går til kveldens restaurant
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Kl. 19.00
Middag på en lokal restaurant
Kl. 20.30
Vi går tilbake til hotellet
ONSDAG 8. JUNI
UTFLUKT TIL BANSKA STIAVNICA
Kl. 06.00-10.30 Frokost på hotellet
Kl. 08.00
Utflukt til Banska Stiavnica
Dette er en gruveby på den slovakiske landsbygda, som står på UNESCOs
Verdensarv liste. Kong Harald besøkte denne byen for noen år siden, og
uttalte at dette er en «gjemt skatt i Øst-Europa». Her blir det en vandretur i
byen.
Kl. 13.00-15.00 Lunsj på en typisk slovakisk restaurant. Her serveres slovakisk mat, drikke og
litt musikk og tradisjoner. Turen går deretter tilbake til Bratislava
Kl. 19.00
Middag på hotellet

TORSDAG 9. JUNI
UTFLUKT TIL SMALL CARPATHIAN VINREGION
Kl. 06.00-10.30 Frokost på hotellet
Formiddagen til egen disposisjon i byen, og lunsj i egen regi
Kl. 16.15
Vi møter vår guide på hotellet og tar en ettermiddagstur til vinregionen
Small Carpathian. Denne regionen har vært kjent for sin vin siden
romertiden.
Kl. 17.00-18.15 Vi besøker en keramikk fabrikk, med muligheter for å kjøpe med litt hjem
Vi tar så turen til St. Jur og et av stedets vinkjellere.
Kl. 18.30
Det serveres en 3-retters middag og det blir vinsmaking av 5 forskjellige
viner fra regionen.
Ca. kl. 20.30
Retur til hotellet

FREDAG 10. JUNI
BRATISLAVA – WIEN – OSLO
Kl. 06.00-10.30 Frokost på hotellet og utsjekk
Kl. 08.45
Guide møter på hotellet og blir med inn til Wien
Kl. 10.30
Vi får en omvisning i slottet Schönbrunn, som var habsburgernes
sommerresidens. Dette er
en av de viktigste kulturskattene i Østerrike og har også blitt en av de største
turistattraksjonene i byen. Vi får en omvisning på slottet, og etterpå blir det
tid til å se seg rundt i parken på egen hånd. Her spiser vi også medbrakt
nistepakke.
Kl. 12.00
Transport ut til flyplassen for fly tilbake til Oslo
Kl. 14.45
Flyavgang med Norwegian DY1633 til Oslo
Kl. 17.00
Ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen
Individuell hjemtransport
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PRIS PR. PERSON Kr 8 720,- ved minimum 40 betalende deltagere Kr 9
220,- ved minimum 30 betalende deltagere Kr 10
145,- ved minimum 20 betalende deltagere

PRISEN INKLUDERER Flyreise Oslo – Wien t/r
Flyskatter (kr 440,- pr. person pr. 30.11.15)
Busstransport Wien – Bratislava t/r
4 overnattinger i dobbeltrom på 4* hotell
4 frokoster og 1 middag på hotellet
3 lunsjer, 1 nistepakke og 3 middager, derav 1 middag inkludert
V
insmaking.
1 gl. øl/vin/mineralvann til alle måltider (ikke til nistepakken)
Nødvendige busstransport i henhold til program
Utflukter og innganger i henhold til program
Skandinavisktalende guide på transfers og utflukter *)
Inngang St. Martin katedralen og Devin slottsruiner
Inngang/omvisning Schönbrunn

TILLEGG ENKELTROM Kr 1 540,- pr. person

*) Skandinavisktalende guide hvis tilgjengelig, ellers engelsktalende

Prisen er basert på en valutakurs € 1 = NOK 9,3. Vi tar forbehold om prisjustering som
følge av endringer i valutakurs, skatter, avgifter og transportpriser. Vi tar også forbehold
om endringer i tidspunkter og rekkefølge i programmet.

Bindende påmelding innen 15. februar 2016 til reisekomitèen ved
Wenche Ravn Wirum
Anne-Marie Barken
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tlf. 979 51 241
tlf. 400 68 953
tlf.916 60 260
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