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Vi har gleden av å presentere en ny og spennende lesertur til sommeren! Denne gangen går turen 
med buss fra Frøya og Hitra til Oslo, der vi tar DFDS Seaways ferje til Oslo. Ferden går deretter videre 
gjennom «gamle Øst – Tyskland» med en overnatting i Dessau, før vi ankommer vårt første mål, 
Bratislava på sen ettermiddag tredje dag. 
Bratislava er hovedstaden i Slovakia, og er en flott by som enda ikke er «oppdaget» av de store 
turiststrømmene. Her finner vi slott, historie, kultur, en gamleby så sjarmerende som gamlebyer skal 
være - og ikke minst gatekunst i form av finurlige statuer som popper opp diverse steder i byen. 
Bratislava er verdens eneste hovedstad som grenser mot to land, Østerrike og Ungarn! Den har en 
vakker beliggenhet sørvest i landet, og som en ekstra visuell perle, renner elva Donau gjennom 
sentrum. Slovakia er et ungt land - de fleste kjenner kanskje historien om Tsjekkoslovakia - men byen 
gjorde seg bemerket lenge før den tid, og var faktisk Ungarns hovedstad en gang i tiden. Vi skal bo 
godt og sentralt i to netter i Bratislava, og sammen med en lokalguide skal vi gjøre oss bedre kjent 
med byens severdigheter og historie. 
Fra Bratislava er det en drøy 2-timers busstur til Budapest som er neste og turens hovedmål. «Øst-
Europas Paris» har de siste årene blitt et meget ettertraktet reisemål. Donau renner bred og mektig 
gjennom sentrum og deler byen i to med Buda på den ene siden og Pest på den andre. 
Elva, den storslagne arkitekturen, et frodig gateliv og ikke minst de ærverdige kurbadene som 
Szechenyi og Gellert-badet gjør et mektig inntrykk og er en flott ramme for spennende opplevelser. 
Gode restauranter, shoppingmuligheter og utrolig lave priser, gjør et besøk i Budapest til en 
uforglemmelig opplevelse for både deg og lommeboken! Budapest er en svært gammel by med spor 
etter bosetting så langt tilbake som til 2000 år f.Kr. Attraksjonene ligger tett i tett: St. Stefan Basilikaen, 
Fiskebastionen, Statsoperaen, Buda-slottet, Margrethebroen og Parlamentsbygningen. Og vil du 
besøke Ungarns Nasjonalgalleri, Militærmuseet eller det vel ansette Kunstmuseet, ligger de lett 
tilgjengelig i sentrum. Det er få byscener som er så vakre som det kongelige slott på Budasiden og 
Kjedebroen som forbinder Pest og Buda, begge overdådig lyssatt mot nattehimmelen. 
I løpet av vårt opphold i Budapest skal vi bl.a. på sightseeing med lokalguide, båttur på Donau, utflukt 
til Puszta med hesteshow, vingårdsbesøk i Etyek, og en tradisjonell ungarsk «Csárda» aften med 
middag og folkloreunderholding! 
Hjemreisen går med Norwegians rutefly fra Budapest via Oslo til Værnes, og med buss tilbake til Hitra 
og Frøya.  
Dette blir en ny flott lesertur med gode ferieopplevelser sammen med et hyggelig «reiseselskap»! 
 



 

Mandag 3. juni  Frøya / Hitra – Oslo 

Avreise fra Sistranda tidlig på morgenen via Hitra til Orkanger, og videre sørover gjennom Østerdalen 
til Oslo. Vi har avgang kl. 16:30 med DFDS Seaways cruiseferje, Pearl Seaways, og mens skipet seiler ut 
Oslofjorden samles vi til felles middag i buffetrestauranten. 
 
Tirsdag 4. juni  København – Dessau 

Vi spiser frokost før skipet legger til kai i København kl. 09:45. Vi kjører sørover på Sjælland og Falster 
til Gedser, og tar ferje over til Rostock. Vi er nå i” gamle Øst – Tyskland” og fortsetter sørover, passerer 
i utkanten av Berlin, før vi tidlig på kvelden ankommer Dessau. Her skal vi spise middag og overnatte 
på Radisson Blu Fürst Leopold Hotel. 
 
Onsdag 5. juni  Dessau – Bratislava 

Frokost på hotellet før vi tar fatt på dagens spennende etappe. Vi kjører forbi Leipzig, og krysser etter 
hvert grensa til Tsjekkia. I løpet av dagen passerer vi i utkanten av Praha og Brno, før vi på sen 
ettermiddag krysser grensa til Slovakia og ankommer hovedstaden, Bratislava. Her skal vi bo to netter 
på Hotel Tatra – et gammelt ærverdig hotell som ligger sentralt i nærheten av det historiske sentrum 
og Presidentpalasset. Felles middag på hotellet. 
 

 
Torsdag 6. juni  Bratislava 

Sammen med en lokalguide skal vi i dag utforske 
Bratislava. Vi skal bl.a. se og besøke Bratislava 
Castle, St. Martin’s katedral, det gamle rådhuset, 
den blå kirken, Slavin monumentet, President 
palasset, og mye mer. Vi stifter også nærmere 
bekjentskap med den vakre gamlebyen. Resten av 
dagen til fri disposisjon fram til vi møtes for felles 
middag. 
 
Fredag 7. juni  Bratislava – Budapest 

Vi starter som vanlig med frokost på hotellet, og 
formiddagen er til fri disposisjon i Bratislava. Vi 
samles etter hvert i bussen og kjører de ca. 2,5 
timers etappen til turens hovedmål, Budapest. Her 
skal vi bo fire netter på Mercure City Center Hotel 
– midt i sentrum. Kveldens middag får vi servert på 
Restaurant Boom & Brass. 
 
 



 

Lørdag 8. juni  Budapest 

Etter frokost møter vi vår lokalguide, og tar en sightseeingtur i denne vakre byen. På programmet står 
Heltenes torg, Operaen, Stefansdomen, Slottshøyden med det kongelige slottet, Fiskerbastionen, 
Matthias kirken – og fra Gellerthøyden får vi en fantastisk panorama utsikt over hele byen. Vi går så 
ombord i en av de mange båtene som trafikkerer Donau, og blir med på en flott sightseeingtur på elva 
inkl. lunsj. Vi avslutter dagen med en utflukt til Etyek i Buda vindistrikt, der vi besøker en lokal vingård. 
Her blir det omvisning og vinsmaking, før vi får servert en god middag i hyggelige omgivelser. 
 
Søndag 9. juni  Utflukt til Puszta 

Puszta, som betyr steppe, er et begrep som ofte 
assosieres med det tradisjonelle ungarske 
landskapet. I dette området finner vi mange 
gårder som driver med storfe, sau og hest – og 
vi skal besøke stutteriet, Tanyacsárda. Først får vi 
servert en forfriskning, palinka (ungarsk 
brennevin) og pogacsa (ostekake)! Deretter blir 
det tur med hest og vogn, før vi avslutter med 
en hesteoppvisning av csikos, ungarske 
comboyer, som viser sine ferdigheter på 
hesteryggen uten sal. Oppvisningen er fylt av 
spenning og prestasjoner på høyt nivå. Neste besøk blir på den familiedrevne gården, Öreg Tanya som 
er originalt bevart som for 100 år siden. Her får vi servert hjemmelaget og tradisjonell ungarsk lunsj 
med vin, samt hjemmelaget kake og kaffe. Vi er tilbake på hotellet på sen ettermiddag, og kveldens 
middag spiser vi her. 
 
Mandag 10. juni Budapest 

Frokost på hotellet. Vi nyter en fridag i Budapest, og med vårt hotells beliggenhet er det kort vei til de 
fleste severdighetene, butikker, restauranter og barer! Tidlig på kvelden samles vi igjen, og kjører et lite 
stykke ut av byen til Restaurant Vadaspark. Her skal vi spise middag og underholdes med ungarsk 
folklore. Det blir musikk og dans, og muligheter for å lære seg de grunnleggende trinnene i den 
berømte «Csardas» dansen! 
 

 



 

 
Tirsdag 11. juni Budapest – Oslo – Værnes – buss til Hitra og Frøya 

Frokost på hotellet, før vi sjekke ut og tar farvel med Budapest for denne gangen. Vi kjører til 
flyplassen i Budapest og sjekker inn hos Norwegian. Flyavgang kl. 12:00 fra Budapest til Oslo kl. 14:30. 
Videre fra Oslo kl. 16:20 med ankomst Værnes kl. 17:15. Buss fra Værnes tilbake til Hitra og Frøya. 
 
 
 

Turfakta:  
 
Avreise: 3. juni – Varighet: 9 dager 
 
Avreise fra Sistranda, Hamarvika, Fillan, Sandstad og Orkanger. (Påstigninger underveis langs reiseruta 
avtales ved bestilling). 
 
Abonnentpris pr. person: kr. 18.850,-  

 
Tillegg for enkeltrom/lugar:  kr. 5.480,- 
Tillegg for utvendig lugar – DFDS: kr.    400,- pr. person 
 
Tillegg for ikke – abonnenter i avisa: kr. 750,- pr. person 

(Ring gjerne Avisa Hitra Frøya på tlf. 72 44 04 00 og tegne halv – eller helårs abonnement) 

 
Turprisen inkluderer: Bussreise med moderne turbuss i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting i innvendig 
lugar DFDS Seaways Oslo – København, 1 overnatting på Radisson Blu Fürst Leopold Hotel i Dessau, 2 
overnattinger på Hotel Tatra i Bratislava, 4 overnattinger på Mercure Budapest City Center Hotel i 
Budapest, ferje Gedser – Rostock, 8 frokoster, 2 lunsjer, 8 middager, sightseeing med 
skandinavisktalende lokalguide i Bratislava og Budapest, båttur på Donau, vingårdsbesøk inkl. 
vinsmaking i Etyek, inngang til Fiskerbastionen, utflukt med hesteshow i Puszta, flyreise med 
Norwegian Budapest – Oslo – Trondheim, busstransport fra Værnes til Hitra og Frøya, og reiseleder fra 
Orklareiser. 
 
Denne reisen krever gyldig pass. Valuta på turen er Euro, Tsjekkiske koruna og Ungarske forinter. 

 
Salget starter torsdag 24. januar kl. 09:00 og «først-til-mølla» prinsippet gjelder. 

Bestilling direkte til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50 eller online på: www.orklareiser.no/leserturer 
         


