
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute 
Sø 07.04 Sø 14.04 8.695,- C/2
Lø 27.04 Lø 04.05 8.695,- C/2
Lø 27.07 Lø 03.08 8.695,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 83.

Prisen inkluderer 
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
ophold i dobbeltkahyt B/dobbeltværelse, 
7 x morgenbuffet, 4 x frokost, 7 x middag, 
4 x eftermiddagskaffe/the, velkomstdrink, 

udflugter (ex. entréer), samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter.

Forbehold vedr. 
flodkrydstogter: Ændringer i vandstanden 
på floderne, efter afrejse fra Danmark, 
kan i enkelte tilfælde gøre sejlads 
på floderne umulig. Riis Rejser tager 
forbehold for ændringer i rejseplanen 
som følge af ændringer i vandstanden 
på floderne. Således kan sejlads på 
floderne og overnatning på skibet helt 
eller delvis erstattes med hhv. buskørsel 
til besøgssteder og seværdigheder samt 

overnatning på hotel. Denne ændring giver 
ikke ret til efterfølgende kompensation.

Tilkøb pr. person
Enkeltværelse / B Kahyt: 2.900,-
Enkeltværelse / M Kahyt: 3.900,-
Enkeltværelse / A Kahyt: 4.800,-
Dobbelt M kahyt: 1.800,-
Dobbelt A kahyt: 3.600,-
Fast plads i bussen: 240,-/160,-/120,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Superpris for 
8 dejlige dage!
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Velkommen til et af vores mest popu-
lære flodkrydstogter, der bringer dig 
til nogle af de smukkeste steder langs 
Europas næstlængste flod, Donau. Vi 
skal opleve den romantiske del af Do-
nau omkring Wachau, det stilfulde 
Wien med sin elegance og Budapest i 
al sin pragt. Vi skal desuden lade os 
opvarte af et venligt og hjælpsomt per-
sonale og nyde livet om bord. 
Undervejs er vi ledsaget af dansk rej-
seleder og chauffør samt ****dansk 
bus. Vi sejler med det flotte skib MS 
Amethyst, der er kategoriseret som et 
****+ skib. Alle kahytter er udstyret 
med eget bad, toilet, føntørrer, tv m.m. 
Der er desuden lounge, bar m.m. om 
bord, og traditionen tro, byder skibets 
personale på festlige aftener med quiz, 
kaptajnens gallamiddag, underhold-
ning og meget andet.  Se mere om ski-
bet på vores hjemmeside.

REJSEPLAN: 
1. og 2. dag: Danmark – Midttysk-
land - Passau
Efter opsamling går rejsen via Padborg 
mod Midttyskland. Vi ankommer til 
overnatningshotellet sidst på dagen, 
og efter indkvartering spiser vi mid-
dag. Efter morgenmaden går turen 
nu mod Passau ved den tysk-østrigske 
grænse, hvor vi ankommer hen på ef-
termiddagen. Vi går om bord og perso-
nalet viser os tilrette på skibet og i vo-
res kahytter, inden vi spiser middag og 
lægger fra land i retning mod Wien. 

3. dag: Wien
Det er smukt at komme sejlende ind 
mod Østrigs flotte hovedstad. Vi spi-
ser tidlig frokost om bord, og herefter 
har vi hele eftermiddagen til at opleve 
den prægtige by. Sammen med chauf-
før og rejseleder kører vi en byrundtur 
og både fra bussen og til fods ser vi 
bl.a. Operaen, Hofburg, Stefansdom, 
Rådhuset, Børsen m.m. Mættet af im-
ponerende indtryk fra Wien, sejler vi 
om aftenen i retning mod Ungarn og 
Budapest.

4. dag: Budapest
Vi spiser morgenmad, mens vi sejler 
ind mod Ungarns hovedstad, der de-
les af Donau i Buda- og Pestsiden. Vi 
tager på en formiddagsrundtur med 

bussen i Budapest på Pest siden, hvor 
vi bl.a. ser Heltepladsen, Operaen, 
Parlamentsbygningen og Donaupro-
menaden. Efter frokosten skal vi op-
leve Budasiden med Fiskerbastionen, 
Gellerthøjen m.m. 
Tilbage på skibet spiser vi middag, 
mens vi sejler fra Budapest og mod 
Bratislava.

5. dag: Bratislava
Om formiddagen sejler vi stille og ro-
ligt ind mod Bratislava med ankomst 
ved middagstid. Vi lægger til lige ved 
centrum i den slovakiske hovedstad, 
der ligger i den sydlige del af Karpa-
terne. Byens centrum er smuk og ba-
rok i sin stil, og man får ubetinget lyst 
til bare at slå sig ned på en bænk eller 
en café og nyde synet af huse og livet 
på gaden. Gå sammen med rejselede-
ren en tur gennem de smukke gamle 
gader og stræder.
Om bord på skibet igen fortsætter vi 
vores togt mod den maleriske Donau-
dal ved Wachau.

6. dag: Wachau, Melk og Dürnstein 
Vi befinder os i den smukke Wachau-
dal, der af mange beskrives som det 
smukkeste Donau i Østrig. Her skal vi 
bl.a. besøge den flotte, maleriske by, 
Dürnstein, som bl.a. er kendt fra hi-
storien om Richard Løvehjerte. Vi når 
også at besøge Benediktinerklosteret i 
Melk, inden vores togt går videre til-
bage mod Passau. Om aftenen skal vi 
nyde Kaptajnens farvelmiddag.

7. dag: Passau – Bayreuth - Midt-
tyskland
Efter morgenmaden tager vi afsked 
med skibet og dets personale, og kører 
mod vores overnatningshotel. Under-
vejs vil vi stoppe i Bayreuth, hvor vi 
udefra kan se det berømte Festspilhus. 

8. dag: Hjemrejsedag
Hjemrejse via Magdeburg, Hannover, 
Hamburg. 

Donau
Passau - Wien - Budapest - Passau

Flodkrydstogt, 
8 dage
HØJDEPUNKTER 
• Den gode mad om bord

• Flot ****+ skib

• Rundtur i det syngende Wien

• Vidunderlige Buda og Pest

• Donaus spændende historie

• Klosteret i Melk og idylliske 
Wachau

•  -
bergen

Passau
Wien

Bratislava

Budapest
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