
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute 
Sø 16.06 Sø 23.06 10.795,- C/2
Lø 06.07 Lø 13.07 10.795,- C/2
Sø 25.08 Sø 01.09 10.795,- C/2
Lø 14.09 Lø 21.09 10.795,- 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, 
drikkevarer om bord på skibet som 
beskrevet, 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: 3.700,-
Enkeltværelse / A Kahyt: 5.000,-
Dobbelt A kahyt: 1.300,-
Fast plads i bussen: 240,-/160,-/120,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

All inclusive
om bord
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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 
personale og nyde livet om bord. Der 
er all inclusive om bord, som betyder 
drikkevarer til frokost og aftensmad 
og desuden fri bar.
Undervejs er vi ledsaget af dansk rejse-
leder og chauffør samt ****dansk bus. 
Vi sejler med et af de flotte skibe fra 
det franske rederi, CroisiEurope. Alle 
kahytter er udstyret med eget bad, 
toilet, aircondition m.m. Se mere om 
rederiet på vores hjemmeside 

REJSEPLAN:
1. dag: Danmark – Midttyskland
Udrejse via Padborg mod Midttysk-
land. Vi ankommer til overnatnings-
hotellet først på aftenen, og efter ind-
kvartering spiser vi middag.

2. dag: Midttyskland – Passau 
Efter morgenmaden går turen nu mod 
Passau ved den tysk-østrigske grænse, 
hvor vi ankommer midt på dagen. 
Undervejs vil vi stoppe i Bayreuth, 
hvor vi kan nå et besøg ved det be-
rømte Festspilhus. Hvis der ikke er prø-
ver, kan vi deltage i rundvisning. Hen 
på eftermiddagen går vi om bord på 
vores skib ved Passau, og vi modtages 
af personalet, som viser os til vores ka-
hytter. Allerede inden middagen om 
bord lægger vi fra land med kursen 
mod Østrig. 

3. dag: Melk og Dürnstein. Wien by 
night
Efter morgenmaden skal vi besøge Be-
nediktinerklosteret i Melk og vi sejler 
mod den flotte, maleriske by, Dürn-
stein, som bl.a. er kendt fra historien 
om Richard Løvehjerte. Sejladsen her 
i det smukke Wachau område regnes 
for noget af det smukkeste og mest ro-
mantiske af Donau floden. En ca. 30 
km lang strækning med flotte, skov-
klædte bjerge, middelalderborge og 
store vinmarker. Til aften ankommer 
vi til Wien og efter middagen, kan du 

tage med på en times flot Wien by 
night køretur i den oplyste storby. 

4. dag: Wien og gallamiddag
Om formiddagen besøger vi wienernes 
stolthed, den kejserlige sommerresi-
dens Schönbrunn. Under rundvisnin-
gen oplever vi nogle få af de ca. 1.700 
værelser, der er på slottet. Efter frokost 
på skibet gør vi klar til at se nærmere 
på denne flotte og stilfulde by. Vi op-
lever Wien både fra bussen og til fods 
og kommer bl.a. forbi Operaen, Hof-
burg, Stefansdom, rådhuset, børsen 
m.m. Om aftenen er der gallamiddag 
på skibet, mens vi sejler mod Ungarn 
og Esztergom. 

5. dag: Esztergom og Budapest
Når vi har spist morgenmad om bord, 
ser vi nærmere på Esztergom. Vi ser 
bl.a. Ungarns største katedral og ny-
der også tiden på egen hånd. Ved mid-
dagstid sejler vi videre mod Budapest, 
hvor vi bl.a. passerer det smukke Do-
nauknæ. Sidst på eftermiddagen an-
kommer vi til Budapest. Efter en god 
aftensmad kan du køre med på en flot 
aftentur til Gellerthøjen, hvorfra vi 
har en formidabel udsigt over Donau, 
Buda og Pest.
 
6. dag: Budapest
Denne dag skal vi med vores bus på 
formiddagsrundtur i Budapest, hvor 
vi bl.a. ser Heltepladsen, Operaen, 
Parlamentsbygningen og Donaupro-
menaden. Efter frokosten på skibet ta-
ger vi tovbanen op til Borghøjen med 
Borgpaladset, Fisker-bastionen, Matti-
askirken m.m.

7. dag: Budapest – Tjekkiet
Efter morgenmaden går turen nu mod 
Tjekkiet, forbi Brno og Prag til vores 
overnatningshotel tæt ved den tjek-
kisk/tyske grænse. 

8. dag: Hjemrejsedag
Efter dejlige og indholdsrige dage, kø-
rer vi mod Danmark igen. 

Donau
Passau - Wien - Budapest

Flodkrydstogt, 
8 dage
HØJDEPUNKTER 
• All inclusive om bord 

• Den gode mad om bord

• Klosteret i Melk og Donau
knæet

• Det syngende Wien

• Donaus spændende historie

•  -
bergen

Passau
Wien Budapest
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