
BRIDGEKRYSSNING GENOM SJU LÄNDER 
OCH FEM HUVUDSTÄDER LÄNGS DONAU
/ NYHET! SPELA BRIDGE  LÄNGS DONAU MED LANDSKAMP MOT NORGE

2019
Under en upplevelserik flodkryssning mellan Bukarest och Wien varvas bridgespel med 
intressanta utflykter och kulinariska smakupplevelser. Kryssningen går genom sju länder 
och fem huvudstäder, där en av höjdpunkterna är Järnporten – en smal och mycket vacker 
bergspassage, på gränsen mellan Rumänien och Serbien. 
 
Ombord arrangerar vi en landskamp i bridge mellan ESCAPE Sverige och ESCAPE Norge! 
För dig som är lite extra tävlingsinriktad arrangerar vi nu en landskamp ombord mellan 
Sverige och Norge. Det land som i slutet av kryssningen tagit hem mästerskapet, vinner inte 
bara äran utan en vandringspokal kommer att placeras på fartyget med en plakett och 
inskription för allmän beundran. Må bästa land vinna!

SVENSKTALANDE FÄRDLEDARE



DAG 1
RESA TILL BUKAREST
Vi flyger till Rumäniens huvudstad Buka-
rest. Efter ankomst ger vi oss direkt iväg på 
stadsrundtur innan vi fortsätter mot farty-
get. 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 mid-
dagen bjuds vi på en välkomstdrink. Till 
kvällen lägger fartyget ut och vi påbörjar vår 
kryssning.

DAG 2
VIDIN
Efter frukost spelar vi vårt första parti bridge 
innan fartyget når den lilla bulgariska hamn-
staden Vidin. Vi gör 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 bl a känt för sina vackra och 
speciella klippformationer.
 

DAG 3
JÄRNPORTEN
Vi tillbringar hela dagen ombord på fartyget 
som denna dag seglar genom Järnporten, en 
100 kilometer lång klyfta skapad av naturen 
som räknas som ett av de mest natursköna 
områdena längs floden Donau. Efter lunch 
lägger fartyget till i lilla staden Donji Milano-
vac. Mot tillägg kan du följa med på en utflykt 
till Lepenski Vir, som är en av de mest bety-
delsefulla arkeologiska platserna i Serbien. 
Byn var perfekt beläget för fiskare som levde 
där för över 7000 år sedan. Man har funnit 
lämningar som är daterade till 6000 år f. Kr. 
Turen fortsätter längs ravinen varifrån du 
har en fantastisk utsikt. Vi kommer fram till 
den gamla fästningen Golubac. Fästningen, 
som har spelat en stor roll i historien genom 
sin strategiska plats i floden. Vi kliver åter 
ombord på fartyget vid Golubac dit fartyget 
nu har förflyttat sig. 
 Under dagen arrangerar vår bridgeledare 
1 – 2 bridgespel ombord
Fartyget fortsätter mot Belgrad under kvällen 
och natten.

DAG 4
BELGRAD
Efter frukost väntar en stadsrundtur i Belgrad, 
Serbiens huvudstad, där vi bland annat ser 
Kalemegdan-borgen, den ortodoxa St. Sava-
katedralen, rådhuset, prinsessan Ljubicas palats 
och St. Markus-kyrkan. Vi åker ut till en liten by 
i Vojvodina-regionen, där vi bjuds på en härlig 
lantlunch och lokalt producerad Slivovica 
medan vi underhålls av landsbygdens musiker.
 Till kvällen är det serbisk afton ombord 
och vi välkomnas på traditionellt vis med bröd 
och salt. Efter middagen bjuds det på folklo-
reshow och visning av handstickade Sirogojno-
tröjor, kända för sina vackra landskapsmotiv. 
Under natten fortsätter fartyget mot Novi sad.

DAG 5
NOVI SAD
Tidigt på morgonen kommer vi till Novi Sad. 
Vår lokalguide tar oss med på en stadsvand-
ring genom centrum till fiskmarknaden och 
genom den äldre stadsdelen. Rundturen 
fortsätter med buss förbi parlamentet och 
universitetet till Petrovaradin-fästningen, 
stadens landmärke som är beläget på 
en höjd över Donau. Efter lunch erbjuds 

 
Bridgeledare:  
Lennart Back

Lennart har de senaste tio åren planerat 
och genomfört ett antal mycket 

omtyckta bridgeresor på klubbnivå.
Till vardags arbetar han inom Försvars-

makten. Att utbilda med kvalité och 
samtidigt skapa mycket trivsel är ett av 

hans motto.
Utöver sitt arbete och bridge är resor 

det stora intresset.



en utflykt till Krushedolklostret i Fruska 
Gora-bergen (mot tillägg). Klostret är känt 
för sina fresker från 1500-talet. På vägen 
tillbaka 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 och honung. För 
de som väljer att inte följa med på tillvalsut-
flykten arrangeras det bridgespel ombord. 
Till kvällen kryssar vi mot Kroatien.

DAG 6
OSIJEK
Fartyget lägger till i Osijek under morgo-
nen. Stadens läge nära platsen där Drava och 
Donau flyter samman gör den till en viktig 
knutpunkt i regionen. Vi gör en kortare buss-
tur till den gamla fästningen Tvrda, där vi gör 
en guidad promenad inklusive torget, vallarna 
längs Drava och Water gate. Vid Water gate 
bjuds det på ett glas vin från en lokal vinpro-
ducent. Vår buss tar oss därefter till stadens 
centrum, 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. Vi spelar ett parti 
bridge medan fartyget kryssar mot Budapest.  

DAG 7
BUDAPEST
Under förmiddagen spelar vi ett parti bridge 
medan fartyget kryssar genom det ungerska 
slättlandskapet. Fartyget 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 min-
nesmärken över över Ungerns fallna hjältar, 
och den nygotiska parlamentsbyggnaden. En 
av höjdpunkterna 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). 
Fartyget ligger vid kaj i Budapest över natten.

DAG 8
BUDAPEST
Idag är hela dagen till eget förfogande.  
Efter frukost har du möjlighet att följa med 
till en av de mest fascinerande och unika his-
toriska monumenten i Ungern – grottsjukhu-
set, som ligger i flera sammankopplade källare 
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 
riduppvisning. Fartyget seglar vidare under 
kvällen. Efter middagen ombord får vi njut 
av en fantastisk zigenarföreställning i baren 
framfört med violin och piano.

DAG 9
BRATISLAVA
Under förmiddagen spelar vi bridge medan 
fartyget seglar genom Gabcikovo-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 turisttåg som tar oss genom 
centrum och upp till slottet. På tillbakavägen 
promenerar vi genom den gamla stadsdelen 
med kullerstenstorg och smala gränder. Efter-
middagen spenderas på egen hand. Till kvällen 
bjuds vi in till festlig kaptensmiddag ombord.

DAG 10
WIEN
Under natten lägger fartyget till vid kajen i 
Wien. Efter frukost ger vi oss ut på en buss-
rundtur och får se flera av stadens historiska 
platser och attraktioner. Från Stefansdomen 
promenerar vi genom de eleganta shopping-
gatorna 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).  För de som inte 
väljer att följa med på tillvalsutflykten erbjuds 
det bridgespel ombord. 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.



             
 
 
 

 Göteborg Norra Gubberogatan 30 Org.nr 556739-8382 
 Adress 416 63 Göteborg E-mail bokning@escapetravel.se 
 Telefon  031 - 762 85 10 Webb www.escapetravel.se 
 

AVRESOR 2019
9 oktober

Vi erbjuder även en bridgekryssning 
från Wien till Bukarest den 1 juni

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 
Discovery II 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
•	 Escape Travels bridgeledare

PRISET INKLUDERAR INTE
•	 Dryck utöver det som nämns ovan
•	 Dricks till besättning, guider och 

chaufförer
•	 Spelavgift till bridgeledaren

*WIFI finns ombord, men i begränsad 
utsträckning. Det fungerar bäst i all-
männa utrymmen men kan även här 
vara begränsat, särskilt när fartyget 
seglar.

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Med reservation för ev. ändringar

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

FAKTA OM FARTYGET
Fartyg: MS River Discovery II  Rederi: Cruise Away
Byggt år: 2012  Standard: 4-stjärnigt
Antal passagerare: 170 Antal däck: 4. Sol-, övre-, mellan- och huvuddäck

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 ca 16 m2 stora. Hytterna på övre däck och mellandäck har fransk balkong.

MS River Discovery II

BRIDGESPEL
Våra bridgeresor vänder sig till dig som önskar spela trivselbridge med likasinnade. Vi 
spelar lättsam bridge i form av partävling. Vår kunnige bridgeledare Lennart Back leder 
spelet där vi till förmån för en trivsam stämning spelar om äran istället för pengar.

Bridgespelet genomförs med hänsyn till de utflykter som ingår i programmet. Om du väl-
jer att delta på vissa extrautflykter kan du vara tvungen att avstå bridgespelet. Under varje 
bridgepass spelar vi i regel 18 brickor (beroende utav antalet deltagare) och genomför en 
komplett tävling som avslutas under samma pass. En spelavgift (150:-) erläggs ombord 
till vår bridgeledare.

Under kryssningen ordnar vi även ett kryssningsmästerskap. För att delta i mästerskapet 
måste du ha deltagit vid minst tre speltillfällen. Alla deltagare får sedan räkna in sina tre 
bästa resultat för att vara med och kämpa om mästerskapstiteln

OBS! Angivna speltillfällen i dagsprogrammet är preliminära och kan ändras. Om in-
tresse finns kan det komma att arrangeras fler speltillfällen ombord.


