
PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON:  TELEFON 72 49 57 50  •  WWW.ORKLAREISER.NO

 

TURFAKTA  
Avreise: 10. august • Varighet: 8 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med 
Norwegian Trondheim – Oslo – Wien t/r, busstransport fra flyplassen 
til skipet t/r i Wien, 8 dagers cruise – all inclusive (7 netter) på Donau 
med CroisieEurope (utvendig lugar på hoveddekk), sightseeing i 
Bratislava, Budapest og Wien med buss og lokalguide, og reiseleder 
fra Orklareiser.

All inclusive på MS Beethoven inkluderer: frokost, lunsj, middag, 
kaffe & kake buffeter, og fri drikke (vin/øl/musserende/drinker/
sprit/alkoholfritt, men ikke single malt whisky og ekte champagne).

Pris pr. person: kr 18.920,- 
Tillegg for enkeltlugar: kr. 3.300,- 
Tillegg for lugar på mellomdekk: kr. 1.200,- pr. person
Tillegg for lugar på øvre dekk: kr. 1.490,- pr. person

Utflukter som ikke er inkludert, men kan bestilles sammen med 
reisen:
Folklore kveld i Budapest: kr. 400,- pr. person
Konsert i Wien (forbehold om ledige plasser): kr. 790,- pr. person
Klosteret i Melk: kr. 400,- pr. person
Utflukt til Puzsta inkl. hesteshow: kr. 470,- pr. person

Valuta: Euro og Ungarske forinter. 

Pass: Denne reisen krever gyldig pass. 

Donau, Europas nest lengste elv, har sitt utspring i Schwarzwald sør i 

Tyskland og passerer hele 10 stater på sin vei til Svartehavet. Etappen 

vi har valgt er den mest klassiske elvecruisestrekningen i Europa, fra 

Wien til Budapest t/r. 

En behagelig seilas innrammes av en imponerende scenografi og vi 

gjør flere landhugg i løpet av en dag. Slik opplever vi det 900 år gamle 

Benediktinerklosteret i Melk, et av Europas mest berømte barokkbygg- 

verk og i den vakre Wachaudalen besøker vi romantiske Durnstein. 

Cruiset vil ta deg med til tre hovedsteder; Bratislava, Budapest og Wien, 

alle med et vell av katedraler, kunst og kulturskatter. 

I Ungarn er i tillegg Kalocsa og Esztergom spennende anløpssteder. 

Vi seiler med MS Beethoven, et moderne og hyggelig fartøy som eies 

av det franske rederiet CroisiEurope. Her finner du restaurant, salong, 

bar og soldekk. Lugarene har dobbeltseng, bad med wc og dusj, 

luftkondisjonering og store utsiktsvinduer. Dette er et ukescruise 

i sus og dus – i et makelig tempo med høyt innhold av kultur 

og historie. 

De to siste årene har våre gjester på disse turene sagt at denne 
reisen er noe av det mest fantastiske de har opplevd! 
I fjor var turen fullbooket tidlig – se ikke vent 
med å bestille plass på årets tur……
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Cruise på Donau

Dürnstein
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CRUISE PÅ DONAU – SIDE 2
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Fredag 10. august: 
Busstransport til Værnes. Flyavgang med Norwegian kl. 09:20 til Oslo 
kl. 10:15. Videre fra Oslo kl. 11:00 til Wien kl. 13:15. Busstransport fra 
flyplassen til skipet. Ombordstigning i MS Beethoven. Skipet har avgang 
fra Wien rundt midnatt.  

Lørdag 11. august: Melk: Opphold i Melk og Dürnstein. 
 Tilvalg: Klosteret i Melk.  

Søndag 12. august: Bratislava – Sightseeing  

Mandag 13. august: Kalocsa. 
 Tilvalg: Hesteshow i Puzsta 

Tirsdag 14. august: Budapest - Sightseeing. 
 Tilvalg: Folklore i Budapest. 

Onsdag 15. august: Budapest – Esztergom. Opphold i Esztergom. 
 Kapteinens middag. 

Torsdag 16. august: Wien – Sightseeing. 
 Tilvalg: Konsert

Fredag 17. august: 
Busstransport fra skipet til flyplassen i Wien. Flyavgang med Norwegian 
kl. 14:45 til Oslo kl. 17:00. Videre fra Oslo kl. 18:20 til Værnes kl. 19:15
Buss til de respektive hjemsteder. 

 

MS Beethoven 
Skipet ble bygd i 2004, og renovert i 2010. Det har en lengde på 110 meter 
og er 11,4 meter bredt. Av fasiliteter ombord nevner vi salong, bar, 
restaurant, stort soldekk, gavebutikk og heis. 

De 90 lugarene fordeler seg på tre dekk; 
hoveddekk, mellomdekk og øvre dekk. 
Alle lugarer har store utsiktsvinduer, 
dusj og toalett, luftkondisjonering, 
hårføner, satellitt TV, radio og safe.
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