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Jentetur til Bratislava  
fra 1.  til - 5. september - 2012  

Opplev Slovakias hovedstad som og deles av den flotte elven Donau. Bo med oss midt i gamlebyen i 
hovedstaden, som for første gang har flyavgang direkte fra Norge. Vår hotell ligger i Gamlebyen med 
Bratislavaborgen og Dona som naboer. Gamlebyen ligger der med sine nydelige restaurerte hus     
fasader, hyggelige uterestauranter, serverer oss god mat og  drikke. Rundt byen reiser det seg en 
vegg av bebyggelse, kommunismens preg som er gitt til byen. Turen inkluderer halvpensjon,        
overnatting med frokost og middag på 4**** hotell Radisson Blue Danube.   

     

Dag 1.  1. SEPTEMBER  STAVANGER LUFTHAVN  -  BRATISLAVA 
Kl. 08.30 Fremmøte Sola Flyplass og fly med Norwegian via Gardermoen til Bratislava med ankomst  
Kl. 16.30  Bratislava. HUSK PASS  - passkontroll før henting av bagasje og tollsjekk  
Kl. 17.15 Transfer til vårt Park Inn 4**** hotell midt i byen  - her ligger alt til rette for en flott kveld. 
  Middag i sammen med jentene om kvelden.  
 
Dag 2.  Bratislava – Avslappende dag i sjeldne omgivelser i Gamlebyen   
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 – Shopping-
  senter. Ellers er temperaturen nydelig i september og den pause på uterestaurante er OK. 
KL. 19.30 Felles middag på hyggelig restaurant i byen om kvelden.  
 
Dag 3  Bratislava  - utflukt til Burgenland og Østerrike    
Kl. 07. - 09.00  Frokost før avreise kl. 08.30 med buss kun 5 km til grensen mot nabolandet Østerrike.  
  Vi befinner oss i flat delen og et velrennomert vinproduksjons-område en stor kontrast til 
  Tyrol. Flotte ” Dörfer ” mellom frodige landbruksområder. Distriktet er stolte over sin  
  mattradisjon og kultur, samt vinproduksjon kunsten. En ” bankers ” er lunsj restauranten 
  vår ”Jungwirt Restaurant ” - med eget  vinutsalg. Restauranten er pris belønt for  servering. 
  Menyen består av ” Spanferkel og Knödel ” med ekte Sauerkraut. ( Nesten julemiddag )  
Kl. 16.00 På returen til Slovakia og Bratislava med buss foreslår vi stopp ved Bratislavaborgen, som 
  gir oss et fantastisk skue over byen. Sammen finner vi et sted å hygge oss etter dagens 
  opplevelser. 
 
Dag 4.  BRATISLAVA  - DAG FOR VANDRETUR - SYKLING - ELLER BÅTTUR PÅ DONAU   
Kl. 07. - 10.00 Frokost på hotellet. Dagen til varierte aktiviteter, sykling, vandretur, elvecruise til Wien….  
Kl. 19.30 Etter aktiv dag samles vi til en god middag i hyggelige omgivelser!  
 
 
Dag 5.  Bratislava – Stavanger Lufthavn  
Kl.07. - 09.30  Frokost på hotellet før avreise til høydedragene - ” De små Karpatene ” som er naturlig 
  grense skille 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 er 
  kun handlaga keramikk. Vi har reservert felles lunsj som serveres og vi får velsmakende mat 
  sammen med god drikke i spennende omgivelser  - blant Slovakias beste.  
Kl. 15.00  Ankommer vi til Bratislavas flyplass og drar videre med Norwegian kl. 17.00 via Oslo og 
  hjem til Stavanger er vi kl. 23.20.   
 
Pris pr. person ved 30 deltakere i dobbeltrom  kr.  8000,- 
 
Påmelding til Idereiser as 1. april  2012  -  Depositum er kr. 2700,- 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 guide        * Sykkel leie tillegg aktivitetsdag 
* Utflukt til Burgenland i Østeriket m. spesiell lunsj og vinsmaking   * Båttur på Donau  
* Busstransfer ved ankomst flyplass til hotell.  
* Siste dag heldagsutflukt til Karpatene inkl. lunsj og buss transfer til flyplassen   
* Reiseleder Anne Kari T.  Fossen  
 
HUSK: Oppgi navn som står i pass, adresse og fødselsdato og passnummer 
HUSK: Passet ditt må være gyldig minst 3 mnd. etter hjemkomst på reise  i Europa. 
HUSK: Reiseforsikring inkl. avb. ved sykdom og www.helfo.no ( tidl. E 111 ) 
 
 

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. juni betales reisen i sin helhet grunner 
våre leverandørers strenge regler. Vi må og ta forbehold om endringer i dag til dag programmet!  

 Nordre Byporten  

Donauskue fra Borgen   


