
Fra Beograd til Wien langs Donau
Fem land – fire hovedsteder  

Serbia – Kroatia – Ungarn – Slovakia – Østerrike
8 dager/7 netter

Opplev Donau fra Beograd til Wien – fem lands både unike og felles 
historie – det uten å bytte hotell. Utsikten og opplevelsene veksler 

fra vakre kulturlandskap til sagnomsuste hovedsteder.

UTFLUKTERINKLUDERT!

20–27. mai 2017

Noen høydepunkter:
• Beograd – den hvite byen
• Landsbyfest i Jarak
• Livet langs Donaus bredder
• Universitetsbyen Novi Sad
• Storbyene Wien og Budapest
• Den gamle bydelen i Bratislava

En reise i samarbeid med                  Landslaget for offentlige pensjonister
 



Dag 1, lørdag 20. mai
Oslo–Beograd
Du møter Vista Travels reiseleder på Gar-
dermoen. Vi flyr med Lufthansa kl. 11.45 
via Muchen, og ankommer Beograd kl. 
16.10. Etter ankomst blir vi kjørt med buss 
til skipet, og sjekker inn. Når vi har funnet 
oss vel til rette om bord, møtes vi til en vel-
komstdrink med presentasjon av kapteinen 
og hans besetning. Etter middag blir det 
underholdning med serbisk folkedans samt 
et moteshow. Skipet ligger ved kai i Beograd 
over natten.

Dag 2, søndag 21. mai
Beograd og Novi Sad
Denne morgenen starter med en byrund-
tur hvor vi får se de største   attraksjonene, 
og høre litt om byens historie. Vi besøker 
blant annet den imponerende Kalemegdan- 
festningen med sine flotte parkområder, og 
den ortodokse St.Sava kirken. 

Etter byrundturen skal vi på en uflukt ut 
av byen. Første stopp er i den lille landsbyen 
Jarak. Her er vi invitert på serbisk landsbyfest 
hvor vi spiser lunsj i hagen på en privat gård, 
og får servert lokale spesialiteter. Smak på 
Sljivovica, et lokalt plommebrennevin, mens 
vi blir underholdt av musikere fra landsbyen. 
Gode og mette fortsetter vi til Krushedol- 
klosteret i Fruska Gora-fjellene. Klosteret 
er først og fremst kjent for sine fresker fra 
1500-tallet, men er også gravplass for histo-
riske personer som kong Milan Obrenovic og 
hertuginne Ljubica. Vi kjører videre mot Novi 
Sad, den tredje største byen i Serbia. Dette 
er en historisk universitetsby full av liv, med 
mange parker, restauranter og butikker. 

Skipet har i mellomtiden også kommet til 
Novi Sad, og etter en kort byrundtur går vi om 
bord igjen ved 17-tiden. Etter en velsmakende 

middag kan du slappe av og kose seg med 
levende musikk i skipets bar. Mens vi sover, 
seiler skipet videre til neste havn.

Dag 3, mandag 22. mai
Vukovar 
I løpet av natten ankommer vi Vukovar, 
 Kroatias største elvehavneby. Under Balkan-
krigen ble byen beleiret og beskutt av ser-
biske styrker i 87 døgn før den til slutt falt 
18. november 1991. Etter frokost arrange-
res det en guidet byvandring i de koselige 
gågatene. Retur til skipet for lunsj. Mens 
vi spiser, kaster skipet loss og seiler mot 
Budapest. Etter måltidet arrangeres det 
vinsmaking i baren. På kvelden blir det et  
kort stopp i Mohacs grunnet formaliteter ved 
grensepassering.

Dag 4, tirsdag 23. mai
Budapest
Vi tilbringer en rolig formiddag ombord, 
og spiser lunsj mens skipet seiler oppover 
vakre Donau mot Ungarns hovedstad, Buda-
pest. Opprinnelig var Budapest to byer, Buda 
og Pest, på hver sin side av elven. Vi forven-
ter å legge til kai cirka kl. 14. Etter ankomst 
arrangeres en tre timers byrundtur før vi 
returnerer til skipet for middag. 

På kvelden har man mulighet til å delta 
på en valgfri utflukt hvor man får se en flott 
forestilling med Ungarns statlige folklore-
ensemble. Gruppen består av 30 dansere 
samt 15 musikere, og ansees som en av de 
beste i sitt slag i verden. På vei tilbake til 
skipet kjører bussen på en liten byrundtur 
gjennom den vakkert opplyste byen med 
sine arkitektoniske perler. Alternativt kan 
du bli med på en valgfri ballett- eller opera-
forestilling. Skipet ligger ved kai i Budapest 
over natten.

Dag 5, onsdag 24. mai
Budapest
Etter frokost kan man bli med på en valgfri 
halvdagsutflukt til kunstnerbyen Szenten-
dre, som er en hyggelig liten landsby grunn-
lagt på 1600-tallet. Her får du se byens torg, 
den første undervisnings skolen i Ungarn og 
Preobrazhenskaya- kirken. Etter omvisnin-
gen er det tid til å utforske byen på egen 
hånd, eller bare slappe av på en av byens 
mange kafeer. Glem ikke at Ungarn er kjent 
for sine kaker og desserter.

Etter lunsj kan du delta på valgfri utflukt 
til Lazar Lovas Puszta show, som ligger 
cirka 45 kilometer sør for Budapest. Her 
får du oppleve et av de beste hesteshowene 
i Ungarn. Det blir i tillegg smaksprøver på 
Palinka, en tradisjonell fruktbrandy, samt 
noen lokale spesialiteter.

De som ikke deltar på utflukter, legger 
opp dagen etter eget ønske. Spør gjerne 
vår reiseleder om spennende steder eller 
severdigheter verdt å besøke. Kanskje et 
besøk i et av byens mange kurbad frister? 
Budapest er også en fin by for shopping. Her 
ligger tradisjonelle markeder side om side 
med moderne shoppingsentre. 

Skipet seiler fra Budapest kl. 22.15.

Dag 6, torsdag 25. mai
Bratislava
Denne formiddagen kan du nyte på sol-
dekket mens vi seiler igjennom det idyl-
liske Ungarske landskapet. Cirka kl. 14.00 
legger vi til kai i Slovakias hovedstad Bra-
tislava. Etter ankomst arrangeres en to 
timers rundtur med «Oldtimer XL». Dette 
er byens turisttog som kjører gjennom den 
gamle byen og opp til middelalderslottet 
«Bratislavsky hrad». Her er det flott utsikt 
over byen og elven. Sightseeingen avsluttes 

Budapest ligger vakkert til ved Donaus bredder Den hyggelige gamlebyen i Bratislava



MS Der Kleine Prinz 4* 
MS Der Kleine Prinz er et meget hyg-
gelig og populært skip som tar 86 
passasjerer og har et mannskap på 
22. Om bord er det flott salong med 
panoramautsikt, resepsjon, restau-
rant, bar med underholdning og stort 
soldekk. Det er heis mellom de to 
dekkene. 

Alle lugarene er utvendige med 
store vinduer som kan åpnes. Luga-
rene er romslige (16 m²) og komfor-
table med to enkeltsenger (som ikke 
kan settes sammen), TV, telefon, safe, 
hårtørker og bad med dusj. Wi-Fi er 
kun tilgjengelig i fellesarealene, og 
har begrenset kapasitet. Kleine Prinz 
vil i løpet av vinteren 2016–17 bli totalt 
oppgradert til et førsteklasseskip.

Vista Travel disponerer hele skipet 
på denne avreisedatoen.

i gamle byen hvor det blir tid til å vandre litt 
på egen hånd før vi drar tilbake til skipet og 
gjør oss klar til kapteinens festmiddag.
 
Dag 7, fredag 26. mai
Wien
Tidlig om morgenen legger skipet til kai i 
Wien. På byrundturen introduseres vi for 
de største severdighetene den keiser-
lige hovedstaden kan by på. Vi begynner 
ved Hundertwasserhaus og fortsetter til 
 Belvedere palasset. Derfra bærer det videre 
til sentrum via Ringstrasse. Neste stopp er 
i gamlebyen hvor vi besøker St. Stefansdo-
men og spaserer derfra gjennom gågatene 
til Hofburg palasset. Herfra fortsetter vi forbi 
Den spanske rideskolen til Albertinatorget 
og deretter til Statsoperaen og det berømte 
Sacher Hotel. Retur til skipet for lunsj. 

Om ettermiddagen kan du velge å utfor-
ske Wien på egen hånd, eller bli med på 
en valgfri utflukt til det vakre Schönbrunn 
slottet, som er den tidligere sommerresi-
densen til den østerrikske keiserfamilien. 
Etter middag tilbys en valgfri utflukt til en 
Wienerkonsert med musikk av Strauss og 
Mozart. 

Dag 8, lørdag 27. mai
Wien–Oslo
Etter frokost blir det ilandstigning og vi sier 
vi farvel til skipet. Vi tar med bagasjen til 
bussen som kjører oss til sentrum av Wien. 
Her får vi noen timer på egen hånd før vi 
kjører til flyplassen. Vi flyr med Lufthansa 
kl. 17.00 via München, med ankomst Oslo 
kl. 21.00.

PROGRAM

Dag Sted Inkluderte utflukter Valgfrie utflukter

1 Beograd  

2 Beograd Byrundtur 
  Jarak, Krusehedol og 
 Novi Sad byrundtur i Novi Sad 

3 Vukovar Byvandring

4 Budapest Byrundtur Folkloreforestilling 
   Opera eller ballett

5 Budapest  Szentendre 
   Lazar Lovas Puszta show

6 Bratislava Byrundtur

7 Wien Byrundtur Schönbrunn-slottet 
   Klassisk konsert

8 Wien

Hundertwasserhaus i Wien



Priser fra Oslo:
Hoveddekk akterut, kategori D kr 13 730
Øvre dekk akterut, kategori B kr 13 990
Hoveddekk, kategori C kr 14 990
Øvre dekk, kategori A kr 15 700

Tillegg for enkeltlugar (begrenset antall) kr 5 975
Det må tas høyde for at det kan forekomme noe skipsstøy på lugarene 
som ligger akterut i skipet. Alle priser er per person og i norske kroner. 
Det tas forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil. 

Alt dette er inkludert 
• Flyreise Oslo–Beograd/Wien–Oslo med Lufthansa
• Flyskatter og havneavgifter
• Transport mellom flyplass og skip
• Syv netter i valgt lugarkategori
• Helpensjon om bord
• Kapteinens festmiddag om bord
• Vinsmaking
• Underholdning og foredrag om bord
• Seks utflukter iht. program
• Engelsktalende lokalguider
• Norsk reiseleder fra Vista Travel
• Reisevert fra LOP

Prisen inkluder ikke 
• Valgfrie utflukter. Disse kan kun bestilles og kjøpes om bord 
• Tips til skipets mannskap. Anbefalt beløp er EUR 7 pr. person 

pr. dag
• Tips til sjåfører og guider på utfluktene
• Drikkevarer
• Avbestillings- og reiseforsikring

Drikkepakke
Det er mulig  kjøpe en drikkepakke om bord. Denne inkludere rødvin, 
hvitvin og musserende vin i glass, alle slags øl og brus, mineralvann 
i lugar og på utflukter, filterkaffe og te, samt utvalgte merker av 
whisky, vodka og gin. Bestilles og betales om bord første dag. Prisen 
er cirka kr 1375 pr. person.

Bestilling og betaling
Påmelding til en reise kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post 
eller pr. telefon. Etter bestilling vil du motta en bekreftelse på hva du 
har bestilt. Det er viktig å kontrollere at bekreftelsen er i samsvar med 
bestillingen, og at navn på reisende stemmer med hva som står i passet. 
Oppdager du feil, vennligst kontakt oss snarest. For at bestillingen skal 
være bindende må depositum være innbetalt senest en uke etter bestil-
lingsdato. Depositumsbeløpet er kr 2500 pr. person. Restbeløpet forfaller 
til betaling 65 dager før avreise. Reisedokumentene sendes cirka to 
uker før avreise.

Avbestillingsregler
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum 
gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder 
følgende gebyrer:
•  Inntil 120 dager før avreise: kr 750 pr. person
•  Fra 119 til 65 før avreise: Depositumsbeløpet
•  Fra 64 til 35 dager før avreise: 50% av reisens pris
•  Under 35 dager før avreise: Ingen refusjon

I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette på grunn av 
strengere regler fra våre leverandører. I så tilfelle er dette oppgitt på 
nettsiden eller i turprogrammet. Det gis ikke refusjon hvis man man-
gler de nødvendige papirer (pass og visum) for å delta på hele reisen. 
Har du reiseforsikring kan du søke om å få refundert beløpet hos ditt 
forsikringsselskap. 

Særskilte forbehold på elvecruise 
Elver er naturbaserte og det kan skje uforutsette endringer i vannstan-
den. Skulle dette oppstå, forbeholder rederiet seg retten til å forandre 
seilingsrute, tider og program. Gjestene refunderes ikke for manglende 
gjennomføring av program som er forårsaket av force majeure, det vil 
si forhold som ingen av partene er herre over. Rederiet vil ordne med 
alternative program hvis mulig. 
Elvecruiseskipene er små, og om bord er det ikke uvanlig å høre lyder 
som noen ganger kan oppleves som støy. Maskinen må gå hele døgnet 
for å produsere strøm til skipet, landgangen dras ut og inn mm. I enkelte 
havner ligger flere skip tett inntil hverandre, og for å komme i land 
må man gå gjennom eller over de andre skipene. Dette kan skape noe 
sjenerende støy, i tillegg til at utsikten fra alle dekkene blir blokkert. 
De fleste elvecruiseskipene har ikke heis og er således uegnet for 
rullestolbrukere. 

Helse
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og reise uten assis-
tanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses 
om ved påmelding.

Generelle vilkår
Vista Travel opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og 
flyselskap, agent, rederi og hoteller på den andre siden. Ved uforutsette 
hendelser, eller force majeure kan det bli aktuelt å foreta program-
endringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, 
overnattingssted, o.l. 
Det vises ellers til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige 
vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt deres formuleringer om 
at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet infor-
masjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes 
som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «forøvrig omfatter avtalen også 
arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). Vista 
Travel tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.

Du finner Alminnelige vilkår for pakkereiser på våre nettsider under 
Verdt å vite. Dette er grunnlaget for dine rettigheter som reisende. Vista 
Travel har stilt garanti til Reisegarantifondet og vi er medlem av Norsk 
Reisebransjeforening. 

Avbestillingsregler og øvrige reise betingelser finner du på 
www.vistatravel.no

Fridtjof Nansensplass 5
(inng. fra Roald Amundsens 
gate)
Oslo

T: 21 99 56 00 
E: info@vistatravel.no
www.vistatravel.no


