
FLODKRYSSNING PÅ DONAU: 
BUKAREST – WIEN MED JÄRNPORTEN 
/ SJU LÄNDER OCH FEM HUVUDSTÄDER – FRÅN BUKAREST

2018
Följ med på en populär och upplevelserik flodkryssning på Donau som sträcker sig nästan 
1400 kilometer från Rumänien via Bulgarien, Serbien, Kroatien, Ungern och Slovakien till 
Österrike. Längs vägen gör vi bland annat besök i huvudstäderna Bukarest, Belgrad, 
Budapest, Bratislava och Wien. Medan byar och länder passeras bor du komfortabelt och 
slappnar av ombord på det förstklassiga fartyget MS River Navigator. En av de stora höjd-
punkterna är när vi kryssar genom den smala och natursköna bergsklyftan Järnporten, på 
gränsen mellan Rumänien och Serbien.

SVENSKTALANDE FÄRDLEDARE



DAG 1
RESA TILL BUKAREST
Vi flyger till Rumäniens huvudstad Buka-
rest. Efter ankomst ger vi oss direkt iväg på 
stadsrundtur och får bland annat se Revo-
lutionsplatsen, Athenaeum och Folkets Hus 
(Parlamentspalatset). Från Bukarest är det ca 
2,5 timmars transfer till hamnstaden Turnu 
Magurele där vårt fartyg väntar. Vi checkar 
in ombord och finner oss tillrätta i hytten. 
Innan middagen bjuds vi på en välkomstdrink. 
Till kvällen lägger fartyget ut och vi påbörjar 
vår kryssning.

DAG 2
VIDIN
Koppla av under förmiddagen ombord, medan 
fartyget seglar längs gränsen mellan Rumä-
nien och Bulgarien. Vi får en presentation av 
kaptenen och besättningen innan vi når den 
lilla bulgariska hamnstaden Vidin under efter-
middagen. Här gör vi en stadspromenad och 
får bland annat se Baba Vida-fästningen – sta-
dens historiska landmärke.
 Efter turen kan de som önskar följa med 
på en utflykt till Belogradchik (mot tillägg). 
Belogradchik är känt för sina vackra och 

speciella klippformationer, men också för sitt 
stora fästningskomplex som är ett av de vikti-
gaste historiska minnesmärkena i Bulgarien.

DAG 3
JÄRNPORTEN
Vi tillbringar hela dagen ombord på fartyget 
som denna dag seglar genom Järnporten, en 
100 kilometer lång klyfta skapad av natu-
ren som räknas som ett av de mest natur-
sköna områdena längs floden Donau. Denna 
sträcka var tidigare en fruktad passage för all 
båttrafik på grund av alla branta klippor och 
farliga undervattensströmmar. Men farorna 
avlägsnades år 1972 när Järnportens hydro-
elektriska kraftanläggning stod klar och ett 
avancerat system med slussar öppnades.

DAG 4
BELGRAD
Välkommen till Serbien! Efter frukost väntar 
en stadsrundtur i Belgrad, Serbiens huvudstad, 
där vi bland annat ser Kalemegdan-borgen, den 
ortodoxa St. Sava-katedralen, rådhuset, prin-
sessan Ljubicas palats och St. Markus-kyrkan. 
Vi åker ut till en liten lantby i Vojvodina-regi-
onen, där vi bjuds på en härlig lantlunch och 

lokalt producerad Slivovica medan vi under-
hålls av landsbygdens musiker.
 Till kvällen är det serbisk afton ombord 
och vi välkomnas på traditionellt vis med bröd 
och salt. Det serbiska temat fortsätter efter 
middagen med folkloreshow och visning av 
handstickade Sirogojno-plagg, kända för sina 
vackra landskapsmotiv.

DAG 5
NOVI SAD
Tidigt på morgonen kommer vi till Novi Sad, 
den näst största staden i Serbien. Vi kliver i 
land och möter vår lokala guide som tar oss 
med på en stadsvandring genom centrum till 
fiskmarknaden och genom den äldre stads-
delen. Efter lite tid på egen hand fortsätter 
rundturen med buss förbi parlamentet och 
universitetet till Petrovaradin-fästningen, 
stadens landmärke som är beläget på en 
höjd över Donau.
 Efter lunch erbjuds en utflykt till Krus-
hedolklostret i Fruska Gora-bergen (mot 
tillägg). Klostret är känt för sina fresker från 
1500-talet, men är också en gravplats för 
flera kända personer i Serbiens historia, 
bland annat prinsessan Ljubica. På vägen 
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tillbaka till Novi Sad gör vi ett kort stopp 
i den lilla staden Sremski Karlovci. Här 
besöker vi en privat vinproducent, känt för 
Bermet-vin, och får smaka på olika typer av 
vin.  Vi får även prova olika sorter av deras 
honung. Till kvällen fortsätter kryssningen.

DAG 6
OSIJEK
Vi gör en kortare busstur till den gamla fäst-
ningen Tvrda, där vi gör en guidad promenad 
inklusive torget, vallarna längs Drava och 
Water gate. Vid Water gate bjuds det på för-
friskning och uppträdande av lokal karaktär.
 Vår buss tar oss därefter till stadens cen-
trum, där vi gör en kort promenad och får 
se bland annat katedralen St Peter och Paul 
innan vi promenerar tillbaka till fartyget. Far-
tyget lägger ut efter lunch och kryssar mot 
Budapest. 

DAG 7
BUDAPEST
Vi kryssar genom det ungerska slättlandska-
pet innan vi ankommer Budapest tidigt på 
eftermiddagen. Ungerns huvudstad består 
av de två stadsdelarna Buda och Pest, som 
ligger på varsin sida om floden Donau. Efter 
ankomst gör vi en stadsrundtur där vi bland 

annat ser Hjältarnas torg, med minnesmär-
ken över över Ungerns fallna hjältar, och den 
nygotiska parlamentsbyggnaden. En av höjd-
punkterna är den fantastiska utsikten över 
staden och floden från Fiskarbastionen.
 På kvällen erbjuds en folkloreshow i land 
som avslutas med en busstur genom den 
vackert upplysta staden (mot tillägg). Farty-
get ligger vid kaj i Budapest över natten.

DAG 8
BUDAPEST
Idag är hela dagen till eget förfogande. Fort-
sätt utforska Budapest på egen hand, ta en 
promenad längs stadens shoppinggator eller 
njut av en avkopplande eftermiddag från sol-
däck ombord.
 Efter frukost har du möjlighet att följa 
med till en av de mest fascinerande och unika 
historiska monumenten i Ungern – grottsjuk-
huset, som ligger i flera sammankopplade käl-
lare och grottor i bergen under Buda-slottet 
(mot tillägg). Detta sjukhus var i bruk under 
andra världskriget, men är idag ett museum. 
Efter lunch kan de som önskar åka med på en 
utflykt till Lazar Lovas Puszta – en av de största 
gårdarna för hästuppfödning i Ungern (mot 
tillägg). Här får du se en imponerande ridupp-
visning. Fartyget seglar vidare under kvällen.

DAG 9
BRATISLAVA
Under förmiddagen seglar vi genom Gabci-
kovo-slussen, den största slussen i övre delen 
av Donau, innan vi når Bratislava efter lunch. 
Detta är en av Europas yngsta huvudstäder, 
men är ändå rik på historia som sträcker sig 
tillbaka till keltisk och romersk bosättning. 
Vår stadsrundtur här görs med ett litet turist-
tåg som tar oss genom centrum och upp till 
slottet. På tillbakavägen går vi genom den 
gamla stadsdelen med kullerstenstorg och 
smala gränder. Eftermiddagen spenderas på 
egen hand. Till kvällen är det kaptensmiddag 
ombord.

DAG 10
WIEN
Under natten lägger fartyget till vid kajen i 
vår resas sista hamn – den gamla kejsarstaden 
Wien. Efter frukost ger vi oss ut på en buss-
rundtur och får se flera av stadens historiska 
platser och attraktioner, inklusive den Span-
ska ridskolan, Hofburgslottet och Operan. 
Från Stefansdomen promenerar vi genom de 
eleganta shoppinggatorna i centrum av den 
gamla stadsdelen.
 Efter lunch ombord kan du utforska 
Wien vidare på egen hand eller följa med på 
en utflykt till det vackra Schönbrunn-slottet, 
tidigare sommarresidens för den österrikiska 
kejsarfamiljen (mot tillägg). Till kvällen erbjuds 
en klassisk konsert i land med musik av Mozart 
och Strauss (mot tillägg).

DAG 11
HEMRESA
Efter frukost är det dags att kliva i land för 
transfer till flygplatsen. Flyg tillbaka hem till 
Sverige.



PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 

I RESAN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
• Flygskatter
• 

handbagage
• 

MS La Belle de Cadix inkl.:
• Välkomstdrink ombord
• Helpension ombord 
• Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 

• Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

• Underhållning ombord
• Hamnavgifter
• Utflykter enligt dagsprogram

• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• 
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Hälsingegatan 49, våning 4
113 31 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

MS LA BELLE DE CADIX

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett,  
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, 
lounge med tv, bar med dansgolv,  
panoramabar och terass, franska balkonger,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
Underhållning ombord.

Byggt år: 
Rederi: Croisi Europé
Standard: 

Antal däck:  
däck och huvuddäck

Antal passagerare: 

AVRESOR 2018
30 sep

PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se eller ring oss på 
031-762 85 10 eller 08-450 38 90.

I RESAN INGÅR
•	 Flyg från Stockholm/Göteborg/

Köpenhamn till Bukarest och hem 
från Wien inkl:

•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 11 dagars / 10 nätters 

flodkryssning med MS River 
Navigator inkl:

•	 Välkomstdrink ombord
•	 Helpension ombord från middag 

första dagen till frukost sista 
dagen

•	 Kaffe/te ombord
•	 Underhållning ombord
•	 Hamnavgifter
•	 Utflykter enligt dagsprogram
•	 Transfers
•	 Engelsktalande lokalguider
•	 Svensktalande färdledare
•	 Dricks till besättning, guider och 

chaufförer

PRISET INKLUDERAR INTE
•	 Dryck utöver det som nämns ovan

DRYCKESPAKET
•	 Köp till dryckespaket för ca 29 

EUR per person/dygn. Läs mer om 
dryckespaketet på vår hemsida.

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Med reservation för eventuella 
ändringar

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

FAKTA OM FARTYGET
Fartyg: MS River Navigator Rederi: Cruiseaway
Byggt år: 2002 – renoverad 2013 Standard: 4+-stjärnigt
Längd: 110 m Antal passagerare: 134
Antal däck: 4. Sol-, övre-, mellan- och huvuddäck (hiss finns)

Faciliteter ombord: Faciliteterna ombord inkluderar restaurang, salong med bar, hiss 
och stort soldäck. Gratis Wi-Fi.

Hytter: Alla hytter är utvändiga och har badrum med dusch, hårtork, minisafe, TV, 
luftkonditionering och två enkelsänger som kan sättas samman till en dubbelsäng. 
Hytterna är 14 m2. Hytterna på övre däck har fransk balkong.


