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*Grupper *Individuelle *Flybilletter *Hotell *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaferier *Sykkelturer *Firmaturer 

Bratislava - Slovakias hovedstad  
5 dager - lørdag 5. - onsdag 9. mai - 2012 

 

Vær med oss til en hovedstaden som få kjenner, men alle elsker. Med fly via Oslo 
direkte til Bratislava Lufthavn. Bo midt i Gamlebyen med Donau og Bratislava-
borgen, som dine naboer. Her tilbys konsert i operaen, vi er ideelt plassert for 
utflukter både til nabo-landet Østerrike og til Ungarn. Byen bugner av gode 
restauranter både ute og inne. Første gang mulig med fly direkte fra Norge i 2012  

 
Dag 1.  5. MAI   STAVANGER LUFTHAVN  – BRATISLAVA  
Kl. 08.40 Fremmøte Sola og fly med Norwegian via Gardermoen til Bratislava med ankomst  
Kl. 16.30 Bratislava. HUSK PASS  - passkontroll før henting av bagasje og tollsjekk  
Kl. 17.00 Transfer til vårt Park Inn 4**** hotell midt i byen  - her ligger alt til rette for en flott  
  kveld. Middag  
 
Dag 2.  6. MAI  BRATISLAVA – Byvandring til fots med guide 
Kl. 07-10.00 Rolig morgen og hyggelig selskap ved frokosten på hotellet.  
Kl. 10.00 Møter vi vår by guide som tar oss med på vandretur i Gamle Bratislava. Her er vakre  
  kirker, hyggelige gater, flotte museer og et eldorado med uterestauranter med god  
  mat og drikke. Ettermiddagen til egen disposisjon i de hyggelige gatene i gamlebyen eller 
  på – Shoppingsenter.   
KL. 19.30 Vi kan arrangere middag på restaurant tilpasset gruppens ønske! 
 
Dag 3  7. mai  BRATISLAVA - FORSLAG OM UTFLUKT TIL WIEN eller BURGENLAND ( Tillegg ) 
Kl. 07.-10.00  Frokost og ny spennende dag i Bratislava. Noen vil se seg rundt på egen hånd, andre liker 
  shopping og det er god anledning til det på de store moderne shoppingsentre.  Det nærmeste 
  ligger rett på andre siden av Bratislavabroen. Den krysser Donau og har utsiktsrestaurant i  
  tårnet på toppen av broa. ( Vi er bare 6 km fra grensen til Østeriket enten kan vi dra  
  med buss til Burgenland og vindistriktet der. ” Dörfer ” mellom frodige landbruksområder.  
  Distriktet er stolte over sin mattradisjon og kultur, samt vinproduksjons kunsten.  Eller hva
  med et elvecruise på hurtigbåt langs Donau til hovedstaden i Østeriket  -  Wien.  
Kl. 19.30  Felles middag om kvelden.  
 
Dag 4.  8. MAI  BRATISLAVA  - TILDBUS VANDRETUR - SYKLING / BÅTUR TIL WIEN ( Tillegg )  
Kl. 07.-10.00 Frokost på hotellet. Våre forslag er varierte og vi tilbyr forskjellige aktiviteter.     
Kl. 19.30 Etter aktiv dag samles vi til en god middag i hyggelige omgivelser!  
 
Dag 5.  9. MAI  BRATISLAVA  – Stavanger Lufthavn ( mulig utflukt tillegg ) 
Kl.07. -09.30  Frokost på hotellet før avreise til høydedragene - ” De små Karpatene ” som er 
  naturlig grenseskille mellom Tsjekkia og Slovakia. På turen besøker vi Red Rock Castle 
  ( Hrad Cerveny Kamen ) og deretter ankommer vi Modra, kjent for Modra Majolika – hvor det 
  kun er handlaga keramikk. Vi har reservert felles lunsj, som serveres sammen med  
  velsmakende vin fra distriktet,  -  blant Slovakias beste.  
Kl. 15.00  Ankommer vi til Bratislavas flyplass og sjekker inn med Norwegian`s fly kl. 17.00 via som går 
  via Oslo og så videre hjem til Stavanger Lufthavn Sola, hvor vi lander kl. 23.20.   
 

Pris pr. person ved 20 deltakere i dobbeltrom    kr. 5850,-  
 

Påmelding grunnet strikt regelverk innen 1. mars  2012  -  Depositum er kr. 2200,- og ikke refunderbart. 
 

Inkludert i prisen er:        Tillegg i prisen: 
* Fly tur-retur Stavanger - Bratislava inkl. flyskatt    * Enkeltrom kr. 1250,- 
* 4 netter inkl. frokost på hotel i sentrum      * Entreer utenom program 
* 4 middager eller lunsjer       * Drikke til middagene 
* Byvandring med by guide        * Utflukt til Karpatene 
* Busstransfer ved ankomst flyplass til hotell.      * Båttur på Donau  
* Reiseleder Anne Kari T.  Fossen      * Utflukt til Østerrike-Burgenland 
 

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Det være seg 
valutaendringer, flyavgifter, miljøavgifter og høyere oljepriser etc. Ved avbestilling etter 1. mars 
betales reisen i sin helhet grunnet våre leverandørers strenge regler. Vi må og ta forbehold om 
endringer i dag til dag eventuelle utfluktsprogrammet.  

Bratislava Borgen  

 Nordre Byporten  

Donauskue fra Borgen   


