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Elvecruise på Donau med Wien, Bratislava og Linz    21.10. - 26.10.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bli med på et stemningsfullt elvecruise med skipet MS A-Rosa Donna langs den 
vakreste delen av Donau. Opphold i Wien med sine attraksjoner er en av turens 
mange høydepunkter. Om bord har vi alt for å kose oss. Fullpensjon med drikkene 
inkludert, to restauranter, panoramasalong med bar og dansegulv, oppvarmet 
utendørsbasseng med motstrøms anlegg, panoramabadstue, treningsstudio, 
massasjedusjer og avslapningsområde.   
 

21.10 Avreise 

Avreise med Lufthansa fra Sola kl. 06:55. Etter en mellomlanding i Frankfurt 

ankommer vi München kl. 11.10 hvor innleid buss venter. Vi kjører gjennom det 

vakre landskapet i Bayern mot den Tysk Østeriske grensen til landsbyen 

Engelhartszell. Her venter det flotte skipet Donna fra det tyske rederi Arosa:  

https://www.arosa-cruises.com/. Vi er nå klar for et innholdsrikt cruise nedover 

Europas største og lengste vannvei. Vel om bord får vi tildelt attraktive utvendige 

lugarer. Velg mellom A lugar på nedre dekke og C lugar på øvre dekk. Sistnevnte 

med fransk balkong.  På cruiset har vi vi frokost, lunsj og middag inkludert. Kl. 

17:00 legger vi fra kai og møtes senere til middag i restauranten om bord. Om 

kvelden er det musikk og man kan danse seg gjennom kveldene mens skipet 

seiler rolig nedover elven. 
  

 

   

 

 

 
 

 

 

Eksempel for A lugar   A-Rosa Donna på en annen tur 
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 22.10. Wachau og Wien 

Vi våkner opp og ser ut på et kupert landskap med åssider, små landsbyer og 

noen steder slott på høydedragene. Vi er kommet til vinområdet Wachau som 

regnes som den vakreste delen av reisen. Vi passerer Dürnstein med sin 

spesielle blå kirke.  På formiddagen møtes vi til lunsj mens vi nærmer oss 

hovedstaden Wien. Her legger vi til Handelskai kl. 13:00. Vi har bestilt buss og 

guide som er klar til å vise oss vakre Wien denne ettermiddagen. På vår rundtur 

passerer vi slottet Schönbrunn. Vi opplever ringveien rundt gamlebyen og ser 

praktbygninger og opplever atmosfæren i byen. Ikke rart Wien er valgt som 

verdens beste hovedstad å bo i 2022.  Før ankomst Wien kan man bestille 

ombord en musikalsk opplevelse i Wien.   
 

 

23.10 Bratislava  

Skipet seiler fra Wien kl. 04:00 og vi ankommer Bratislava, hovedstaden i 

Slovakia kl. 08:00. Bratislava har mye å tilby en gammel by som er verdt å se, 

slott, kirker, monumenter og mye mer. Bestem selv om du har lyst å delta på en 

ekskursjon som kan bestilles om bord på forhånd. (Ikke inkl.) Lunsj serveres, og 

ettermiddag kan man ta en ny tur i land for eksempel på egenhånd. Etter middag 

hygger vi oss om bord. Ved midnatt seiler skiper nå oppover Donau.   
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24.10. Wachau 

Vi nyter denne dagen på skipet mens vi kjører mot Linz. På vei passerer vi byen 

Krems som er omkranset av vingårder. Videre gjennom vindistriktet Wachau 

med småbyen Melk kjent for sitt benediktinerkloster som ligger på en høy klippe 

ved Donau. Hvis noen foretrekker en utflukt på land denne dagen er det også 

mulig a bestille en busstur til Dürnstein og klosteret i Melk om bord på forhånd. 

(Ikke inkl.)  

 

25.10. Linz 

Frokost og lunsj serveres om bord. Noen herlige og avslappende timer oppleves 

mens vi nærmer oss byen Linz med ankomst kl. 06:00. Vårt skip legger til 

sentralt ved det nye kunstmuseum Lentos hvor det er kort avstand til sentrum. 

Vi har lokalguide som tar med interesserte og viser sentrum til fots. En litt 

annerledes by enn Wien. Men også her mye å oppleve. Middag serveres mens 

skipet ligger til kai og for de som vil kan ta en liten kveldstur og oppdage byen 

om natten for eksempel i en typisk vinstue. Skipet legger fra kai kl. 22.00 og vi 

starter på siste etappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10 München og hjemreise 

Frokost serveres før vi ankommer i Engelhartszell kl. 7:00. Buss venter oss på 

kaien og vi avslutter reisen med et besøk i fantastiske byen München. Den vakre 

hovedstaden i Bayern imponerer med arkitekturen og rik kulturhistorie. Smak på 

den deilige bayerske maten og drikk en stor krus med øl på en av de mange 

tradisjonelle bayerske livlige "Biergarten" ølhager eller i en "Boazn" vertshus. 

(Ikke inkl.) Nå er det dessverre tid å si "Servus". Vi kjører den korte veien til 

flyplassen i München og tar ettermiddagsfly kl. 18.00 via Frankfurt til Stavanger 

med ankomst 21.45. 

 



Boreal Adventure, Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord, Tlf: 51820210 E-post: reiser@boreal.no                        

 

REISEFAKTA 

DATO: 21.10.2023 - 26.10.2023 

PÅMELDINGSFRIST: 15.06.2023 

PRISER: 
 

 Utvendig A lugar som ligger i nederste dekk:  
 

 Dobbeltlugar:   kr. 19.950, - per person 
 Enkeltromstilleg:  kr. 3400,-                         

 
 Utvendig C lugar som ligger i øverste dekk med fransk balkong:  

 
 Dobbeltlugar:   kr. 22.950, - per person 
 Enkeltromstilleg:  kr. 4000,-       

 
PRISEN INKLUDERER:  
 

 Fly Stavanger – München t/r med Lufthansa 
 Busstransfer i egen buss München – Engelhartszell t/r 
 Reiseleder fra Boreal Adventure 
 6 dager cruise fra Engelhartszell – Bratislava t/r på MS A-Rosa 

Donna 
 5 overnattinger på MS A-Rosa Donna 
 Full pensjon om bord.  
 Drikke til alle måltider, Dvs. øl, vin mineralvann, musserende vin, 

brennevin og kaffe te. Drikke inkludert fra skipets barer i 
tidsrommet 11.00 – 22.00 Gjelder ikke enkelte alkoholdige drikke 
fra egen liste. 

 Sightseeing i Wien med buss og guide 
 Sightseeing i Linz 
 Obligatorisk tips og forventet tips fra den enkelte er inkludert i 

turprisen!  
 
IKKE INKLUDERT:  
 

 Evt. tips til lokal reiseleder/bussjåfør 
 Utflukter som kan bestilles om bord 

Informasjonsbrev om turen sendes 
ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at 
navn på alle påmeldte på 
bestillings- bekreftelsen er identisk 
med pass, inkl. alle for-, mellom og 
etternavn. 2-3 uker før avreise. 


