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Charterfly med IDÈREISER AS   
Til Bratislava - Slovakia!  

Weekend tur fra den 13. – 15. september  - 2013. 
 

Opplev landet Slovakia sin flotte hovedstad, som og deles i to av elven Donau. Vi flyr vårt eget   
charterfly direkte til Bratislava flyplass i kun 2 timer. Nyter mat under flyturen og skal bo på 4**** 
hotell som ligger ideelt i eller ved Gamlebyen, med Bratislavaborgen og Donau, som naboer. Gamle-
byen ligger der med sine nydelige restaurerte hus-fasader, hyggelige uterestauranter, som serverer 
oss både god mat og  drikke. Rundt byen reiser det seg en vegg av bebyggelse, som skriver seg fra 
kommunismens tid. Gled deg til flotte dager i en godt bevart by-perle i Europa - bare 6 mil fra Wien i 
Østerrike. For faglige besøk eller for interesserte har vi i området bilproduksjon av Koreanske Kia, 
Volkswagen m. produksjon av Q7 Audi nær Bratislava og Audi fabrikken i Gyør i Ungarn  -  vel en 

time kjøring fra Bratislava. Vedr. ønsker om utflukter ber vi dere ta kontakt med oss!!!  

Dag 1.  Stavanger Lufthavn – Bratislava  
Kl. 07.00  Fremmøte Sola Flyplass og vår charter tar oss direkte til Bratislava  
Kl. 09.00  Avgang fra Stavanger - Bratislava hvor vi lander kl. 11.00.  Vi henter bagasje og går ut til bussen.  
Kl. 11.30 Transfer med buss fra flyplassen til hotell eller til besøk på eventuelle opplevelser.  
  ( Ta kontakt for  eventuelle ønsker og vi kan være behjelpelige   
Kl. 19.30 Vi kan tilby å bestille bord på sentral restaurant i Gamlebyen om en ønsker det ( tillegg )   
 

Dag 2.  Bratislava – Avslappende dag i sjeldne omgivelser i Gamlebyen. Byrunde med guide.  
Kl. 07.00 -10.30 Rolig morgen og hyggelig selskap ved frokosten på hotellet og formiddagen fri.  
Kl. 11.00 Vandretur  i Bratislava  - Gamlebyen. Vår kjekke dansktalende by guide tar oss med i denne flotte 
  byen, hvor vi og får høre om hvordan folk lever i dag kontra i kommunismens tid. Byen er renovert og 
  har hyggelige gater, flotte museer og et eldorado med uterestauranter med god mat og drikke. Etter 
  1.5 timer har vi dagen fri til å nyte denne flotte byen eller dra på – Shopping 
KL. 19.30 Vi kan foreslå lokal restaurant og bestille bord etter deres ønske  ( tillegg ) 
 

Dag 3.  Bratislava  - Stavanger  
Kl. 07.00 - 11.00 Frokost serveres på vårt hyggelige hotel.  
Kl. 11.00 Sjekker vi ut fra rommene og setter bagasjen på oppbevaringsrom frem til avreise og 
Kl. 15.30 Transfer med buss til flyplassen for innsjekk på vårt charterfly tilbake til Stavanger for  
Kl. 16.00 Innsjekk på vår fly-charter   
Kl. 18.00 Avgang med vår charter som har ankomst Sola kl. 20.00 om kvelden.  
  For taxfree shopping husk sete - lappen fra flyet vi kommer med.    
 

Tilbudt pris pr. person i dobbeltrom på Radisson Carlton Hotel 4****+  individuelle  kr.  5 700,- 
 

Ved påmelding behøver vi:  Navn som står i pass, fødselskommune, fødselsdato og passnummer. 
 

Inkludert i prisen er:        Tillegg i prisen: 
* Charterfly tur - retur Stavanger - Bratislava t / r inkl. flyskatt   * Enkeltrom kr. 600,-  
* Matservering inkl. 1 drikk og kaffe på flyturen tur / retur   * Sykkel leie om ønskelig 
* Transfer tur / retur flyplassen       * Båtcruise på Donau til Devin 8 E 
* 2 netter inkl. frokost på flotte Radisson Carlton Hotell 4 **** +  * Tillegg for utflukter og middager  
* Byvandring med guide som snakker dansk      
* Representanter fra Idèreiser as er på plass på hvert hotell  Depositum kr. 2350,- 
 
 

På vår Charterfly har vi kapasitet på 180 personer. Således tilbys andre firma å være med for så å dele 
flysetene. Hver gruppe får eget hotell og egen opplevelsespakke denne svært etterspurte weekenden i 
september. Vi tar forbehold om endringer, som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen vedr.    
valutaendringer, flyavgifter, miljøavgifter og høyere oljepriser som kan influere på reisen etc.  

Bratislava Borgen 

 Nordre Byporten  

Skue over elven Donau   


