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Bedrift Charter til Bratislava  
Slovakias hovedstad  

26. – 28. september 2014  
 

Vær med oss til hovedstaden få kjenner og alle elsker. Få får anledning til å fly  
chartret fly fra Sola direkte til Bratislava. Vi bur midt i Gamlebyen med Donau og 
Bratislava-borgen som nærmeste naboer. Vi er i hjertet av et spennende distrikt 
for besøk i Østerrike`s kjente Burgenland med gode viner og velkjente mat-
tradisjoner. Om en ønsker faglige besøk eller besøk på bilfabrikker så produseres 
både Audi, Kia og Volkswagen sine biler i Slovakia og Ungarn  - alle nær  Bratislava 
- en av Europas best bevarte hemmeligheter. Byen bugner av gode restauranter 
både ute og inne.  -  Direktefly fra Sola nå med Idèreiser as.   

 

Dag 1.  26. september    Stavanger Lufthavn – Bratislava med direktefly  
Kl. 07.00  Fremmøte Sola Flyplass for innsjekk med vår charterfly til Bratislava.   
Kl. 09.00 Flyavgang og matservering om bord samt 1 drikk samt te eller kaffe. ( Alkohol kan kjøpes. )  
Kl. 11.00 Ankomst til Bratislava. HUSK PASS  - passkontroll før bagasjehenting.  
Kl. 11.30 Vår buss står klar for å ta oss med til Østerrike til et flott velrenommert vinproduksjons-område for 
  vinsmaking og tradisjonsrik lunsj. Flotte ” Dörfer ” mellom frodige landbruksområder. Distriktet er 
  stolt over sin mattradisjon og kultur, samt vinproduksjonskunsten. En ” bankers ” er lunsj i 
  restauranten vår  ”Jungwirt Restaurant ” - med eget  vinutsalg. Restauranten er prisbelønnet for sin 
  servering. Menyen består av ” Spanferkel og Knödel ” med ekte Sauerkraut. ( Nesten julemiddag )  
Kl. 15.30 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. 
Kl. 16.45  Innsjekk på 4 **** hotell i byens sentrum  - her ligger alt til rette for en flott kveld og felles middag.  
 

Dag 2.  27. september  Bratislava – en dag i sjeldne omgivelser og by-sightseeing til fots 
Kl. 07.00 -10.00 Rolig morgen og hyggelig selskap ved frokosten på hotellet.  
Kl. 10.00 Møter vi vår by guide, som tar gruppen med på vandretur i Gamle Bratislava. Her er vakre kirker,  
  hyggelige gater, flotte museer og et eldorado med ute-restauranter med god mat og drikke.  
  Ettermiddagen til egen disposisjon i de hyggelige gatene i gamlebyen eller på – Shoppingsenter.   
KL. 19.30 Middag på utvalgt restaurant for gruppen! 
 

Dag 3  28. september   Bratislava  -  Stavanger Lufthavn   
Kl. 07.00 - 10.00  Frokosten serveres i hotellets restaurant.  
Kl. 12.00 Utsjekk og bagasjen settes på oppbevaring frem til avreise  
Kl. 16.00 Vi henter bagasjen og lesser inn på vår buss for avreise til flyplassen i Bratislava.   
Kl. 16.30 Innsjekk på vårt fly til Stavanger   
Kl. 18.00   Avgang med vårt charterfly. Servering om bord inkl. 1 drikk og kaffe eller te. (evt kjøpe vin/øl)                                                                   
Kl. 20.00 Ankomst Stavanger Lufthavn Sola  -  Husk reisebevis for taxfree handel på Sola. Vel hjem!    
 

Pris pr. person ved gruppestorleik 10 / 20 / 30 / 40 og større etc. i dobbeltrom priser fra….. kr. 6500,- 

 
 

Inkludert i prisen er:        Tillegg i prisen: 
* Fly tur- retur Stavanger - Bratislava med chartret fly inkl. flyskatt   * Enkeltrom kr. 600,- 
* Lunsj og 3 sorter vinsmaking i vindistriktet Goltesbrunn Burgenland  en dag * Båttur på Donau  
* 2 netter inkl. frokost 4**** Hotel sentralt i Bratislava gamlebyen  * Entreer utenom program 
* 2 x 3 retters middager        * Drikke til middagene 
* By vandring med autorisert by guide i Bratislava - dansk / svensktalende * Utflukt til Karpatene 
* Busstransfer iflg. program ved ankomst  - til retur dagen og flyplassen.  * Utflukt til Bilprodusent Kia, Audi eller 
* Reiseleder fra Idèreiser as       
 

Vi tar forbehold om endringer, som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Det være seg 

prisforbehold ved valutaendringer, flyavgifter, miljøavgifter og høyere oljepriser etc. i 2014.  
Ved avbestilling gjelder spesielle regler grunnet chartret fly og strenge regler hos våre  

samarbeidspartnere.   

Bratislava Borgen  

 Nordre Byporten  

Donauskue fra Borgen   


