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KLASSISK MUSIKKONSERT
Följ med på en klassisk konsert i musikens huvudstad - Wien. Kvällen
bjuder på några av de bästa verken av Mozart och Johann Strauss.
Konserten äger antingen rum på Hofburg Palace (tisdagar, torsdagar
och lördagar - 1 ½ timme utan paus) eller Kursalon Wien (måndagar,
onsdagar, fredagar och söndagar - 1 ½ timme med paus)
I turen ingår transport från fartyget till konserten t/r. På Hofburg Palace erhåller ni en CD per par och på Kursalon Wien ingår
det ett glas mousserande vin per person.

SOMMARPALATSET SCHÖNBRUNN
Det kejserliga palatset Schönbrunn räknas idag till en av de mest
betydelsefulla barockanläggningarna i Europa. Från att vara ett
jaktslott med stora parkanläggningar, skedde i mitten av 1700talet en utbyggnad av slottet till sin nuvarande storlek och blev
den kejserliga familjens och hovstatens residenslott. I turen ingår
en visning av några av de praktfulla salarna samt en promenad i den
vackra trädgården som är full av underbara statyer, blommor och
trädarrangemang.

3 TIMMAR
Platser kategori A

3 1/2 TIMMAR
Pris 55 €

715:-

Platser kategori B

660:-

OBS! Biljetterna måste förbokas och betalas innan avresa.

VINPROVNING OCH BESÖK PÅ CERVENY CAMEN SLOTTET
På väg till Cerveny Camen slottet, även kallat Red Stone, passerar
vi igenom ett fantastiskt landskap. Slottet har fått sitt namn från
tyskans ”Rothstein” vilket betyder röd sten.
Slottet som har restaurerats under århundradena, inrymmer
idag en ansenlig utställning av möbler och inredning. På väg tillbaka
till fartyget stannar vi till i en av de små karpatiska byarna för vinprovning i en lokal vinkällare eller hos en vinproducent. Vinprovning
och lite tilltugg ingår.
4 TIMMAR
Pris 50 €

UNGERSK FOLKLORE OCH BUDAPEST ”BY NIGHT”
Ensemblen betraktas som en av de bästa i Ungern och en av de topp
tio turnerande grupperna i världen. Den består av ca 30 personer
i form av dansare, en zigenarorkester och den ungerska folkmusik orkestern. Efter det färgstarka uppträdandet avslutar vi med
en panoramatur med buss där vi får uppleva ett vackert upplyst
Budapest.
4 TIMMAR
Pris 58€

VINPROVNING OCH BESÖK PÅ KRUSHEDOLKLOSTRET
Klostret ligger på berget Fruska Gora och är berömt för sina kalkmålningar från 1400-talet. Klostret är också en begravningsplats
för välkända personer från den serbiska historien, såsom kung Milan
Obrenović och hertiginnan Ljubica. Efter klosterbesöket stannar vi
till i staden Sremski Karlovci, centrum av vinstocksproduktionen i
Fruska Gora regionen.
En av attraktionerna i den lilla staden är familjen Živanovićs
gård som är mest känd för att producera ”Bermet” viner men
även honung, vilket dom gjort de senaste 200 åren. Efter vin- och
honungsprovning finns det möjlighet att inhandla gårdens produkter
i familjen lilla butik.
3 TIMMAR
Pris 35 €

HÄSTUPPVISNING PÅ LÁZÁR LOVAS PARKEN
Hästfarmen Lázár Lovas Puszta är belägen ca 45 km öster om Budapest. Vi välkomnas med ungersk Palinka, en sorts fruktcognac innan
vi får uppleva en oförglömlig föreställning av Czikos (ungerska Cowboys) där de visar flera hisnande tricks och färdigheter.
Med häst och vagn får vi en rundtur som avslutas vid stallet, ett hem
för mer än 100 hästar.
Familjen Lázár har vunnit flertalet världsmästerskap i både individuell- och lagtävling och deras enorma samling av pokaler, och
medaljer finns till beskådning. Innan vi lämnar häst parken får vi njuta
av det lokalt producerade vinet med traditionsenligt tilltugg.
4 TIMMAR
Pris 55 €

Upplaga 1 – 2019-01-02. Vi reserverar oss för eventuella programändringar från rederiets sida samt prishöjningar.

