
 

 
BRATISLAVA 

Med besøk i Wien 
 

Slovakias hovedstad er en av Europas best bevarte hemmeligheter. Enn så lenge. For dagens 
Bratislava representerer en helt annen virkelighet enn for bare få år siden, da kommunismen 

kneblet alt som minnet om det gode liv. Takket være jernteppets fall og republikkens EU-
medlemsskap i 2004, strutter byen av selvtillit og fremstår mer innbydende enn noensinne. 

Gamlebyen er en opplevelse i seg selv, vakker som få og utsikten fra kaféen oppe i en av mastene 
som bærer broen Novy Most er fantastisk. Byen er stappfull av kultur - både i form av palass, 

kirker og kunstmuseer. De trange smugene skjuler de lekreste restauranter, med deilige 
småretter og vin for en billig penge. Og gjennom alt dette flyter Donau stille. 

 

 
 
 
Forslag til program. 

  
Mandag 18. mai 
11.50 Flyavgang med Norwegian til Wien. 
14.05 Ankomst Wien.  

Skandinavisktalende guide (hvis ledig ved bekreftelse) venter på flyplassen med skilt merket 
«Aftenposten» 
En liten lunsjboks serveres i bussen på vei til Bratislava. En hyggelig busstur på ca 1 time. 
Ankomst vårt gode Hotel Crown Plaza 4**** i sentrum av Bratislava, får vi våre rom og tid til 
å få av seg reisestøvet. 

16.30 Guiden møter oss og vi tar en liten spasertur/ sightseeing i gamlebyen. Vi får med oss noen av 
de mest interessante høydepunktene i byen.  

 Vi ender opp på en god lokal restaurant hvor vi spiser middag. 
18.00 Middag. 

 
Tirsdag 19. mai 
 Frokost 
09.45 Vi møter buss og guide og etter en kort transport til havnen i Bratislava går vi om bord i en 

cruisebåt og har et elvecruise til Wien. 
10.30 Båtavgang til Wien og vi er framme ca 12.15, vi spaserer direkte til en hyggelig restaurant og 

begynner besøket i Wien med en god lunsj. 
  Vi er midt i byen og vi har en spasertur på ca 1-1,5 time hvor vi ser høydepunkter i Wien. 



 Litt tid på egenhånd til shopping og egne opplevelser. 
 Vi møtes og spaserer samlet til havnen og tar båten tilbake til Bratislava. 
17.45 Tilbake i Bratislava og bussen tar oss til hotellet. 
 Middag i hotellets restaurant i kveld 
 
 
 

 
 
Onsdag 20. mai     
 Frokost 
09.30 I dag skal vi litt ut av byen og kjøre «den lille vinruten i Karpatene». Regionen har vært kjent 

for sin vinproduksjon sine romertiden. Vi ankommer Casta og Red Rock Castle hvor vi får en 
omvisning her før vi forsetter til Elesko Vinpark. Her befinner vi oss i midtpunktet av Europa. 

12.00 Vi spiser lunsj her før vi besøker selve vingården og smaker på noen deres produkter. (5 viner) 
 Vi forsetter glade i farten tilbake til Bratislava og er på hotellet ca 16.00 
18.15 Møtes vi og spaserer til kveldens middagsrestaurant. 
 
Torsdag 21. mai 
 Frokost. 
10.00 Bussen og guide henter for en liten sightseeing med buss i Bratislava. Vi stopper litt underveis 

ved høydepunkter og avslutter turen i sentrum kl. 12.00 
 Lunsj og dagen på egenhånd. 
18.15  Møtes vi og spaserer til avskjedsmiddag på en god restaurant i sentrum. 
 
Fredag 22. mai 
 Frokost. 
 Formiddagen til siste shopping. 
11.45 Henter buss og guide for transport tilbake til Wien flyplass. 
14.45 Flyavgang med Norwegian til Oslo. 
17.00 Ankomst Oslo lufthavn, Gardermoen. 
 
 

 
 



Pris per person i dobbeltrom:  8.970,- 
Tillegg enkeltrom:                     1.450,- 
 
Prisen inkluderer: 
Norwegian Oslo-Bratislava t/r  
Bagasje 
Flyskatter 
Transfer flyplass-hotell-flyplass 
4 netter på Crown Plaza i Bratislava 
4 frokost 
Lunsjpakke ved ankomst.  
2 lunsj, inkl 1gl vin eller øl, kaffe 
4 middager, inkl 2 gl vin eller øl, kaffe 
Cruise billett Bratislava-Wien t/r 
Sightseeing til fots i Bratislava 
Sightseeing til fots i Wien 
Utflukt til Karpatene inkl vinsmaking 
Sightseeing med buss i Bratislava 
Skandinavisktalende guide (hvis ledig ved bekreftelse, ellers engelsktalende) 
 
 
2travel gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er gjort reservasjoner på fly og hotell. 32 plasser 
på fly,13 dobbeltrom samt 6 enkeltrom på hotellet. Dette er uforpliktende for dere fram til 17. 
februar. Øvrige reservasjoner er ikke gjort og vi må ta forbehold om ledig kapasitet og pris 
2travel må ta forbehold ang. pris ved eventuelle endringer i valutakurser, skatter og avgifter vi ikke er 
herre over.  Det betales et depositum på kr. 1500,-/person ved bekreftelse. 
 

Avbestilling av enkelt personer – opp til 20% av gruppens størrelse 

• Ved avbestilling mer enn 8 uker før avreise belastes kr. 800,- per person. 

• Ved avbestilling mellom 8 uker – 45 dager før avreise belastes opptil 50% av 
pakkeprisen. 

• Ved avbestilling 45 dager eller senere før avreise, eller den reisende ikke møter ved 
avgang eller ikke har nødvendige papirer (pass, flybilletter, ev. visum el. l) beholder 
2travel AS hele reisens pris. 

 
Det vises til flyselskapenes ansvarsbetingelser, inntatt i flybilletten. Omkostninger som oppstår 
pga. Force majeure, start og landingsforbud, forsinkelser, værforhold og andre forhold som ikke 
skyldes forsømmelser fra arrangøren må bæres av den reisende selv. 
 
2travel AS påtar seg ikke ansvar for tilbakebetaling av inn betalt beløp ved naturkatastrofer, 
krig, streik eller annet som selskapet ikke har kontroll med. Den enkelte må selv skaffe seg 
informasjon hos sin forsikringsleverandør vedr. nevnte forhold. Det er viktig at den enkelte har 
en god reiseforsikring. 
 
Betaling med kredittkort vil medføre et gebyr på 2,5% av reisens pris. 
 
 


