NEPT UN GRENLAND – vårtur 2018
3 LAND PÅ 3 DAGER
DAG 1

FREDAG 20 APRIL / 11. MAI 2018

Kl. 05:45:

Seneste oppmøtetid Gardermoen Flyplass. Husk gyldig pass!

Kl. 06:45:
Kl. 09:10:

Avreise Oslo Gardermoen med OS332 (Austrian).
Ankomst Wien Schwechat Flyplass, 18 km sørøst for Wien, 57 km vest
for Bratislava.

3 land på 3 dager

På flyplassen møtes vi av egen buss og guide som følger oss de neste
dagene.:

Guide: Kommer!
Tel.: Kommer!
Kl. 11:30:

Vi stopper for lunsj på
Restaurant Sari Casarda, Dunakilti, Ungarn
Dette er tradisjonell ungarsk taverna som tilbyr lokal husmannskost
gjerne laget over åpen ild.

Kl. 13:00:

Vi fortsetter med buss til Bratislava (ca 60 km).
Bratislava ligger helt vest i Slovakia og deles i to av den berømte
elven Donau. Byen er med sine ca 450.000 innbyggere landets
største. Det er også Slovakias politiske, kulturelle og økonomiske
sentrum Det er her presidenten bor, her finner vi parlamentet og
regjeringen.

Kl. 14:30:

Ankomst Bratislava og hotel under oppholdet
RADISSON BLU CARLTON
Adr.: Hviezdoslavovo nam.3, 811 02 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 593900 00

Ungarsk taverna, luns,j Sari Csardaj

Hotel Carlton, Bratislava

Dette er 4-stjerners hotel med meget sentral beliggenhet midt i
hjertet av Bratislavas historiske sentrum, i nærheten av Nasjonalteateret og Harmonien. Her har det vært drevet hotel siden 1800-tallet
og bygget er et av byens kjente landemerker. Her finnes 168 værelser
med fasiliteter. Tilgang til WiFi. Restaurant & bar.
Kl. 17:00:

Kl. 19:30:
Kl. 20:00:

Vandring i Gamlebyen med guide.
Det er i dette sjarmerende området de fleste historiske bygningene i
Bratislava er konsentrert: her finner vi Rådhuset, Bymuseet,
Universitetets gamle bibliotek og Operaen.

Cumil-monumentet, Bratislava

Vi spaserer til felles middag i sentrum på f.eks.:
Restaurant Zylinder
Dette er en hyggelig uformell restaurant med beliggenhet midt i
hjertet av Bratislava. Kjøkkenet her serveres en miks av
tradisjonelle retter og moderne kokkekunst.
Retur til hotellet på egen hånd.

Tradisjonell middag
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DAG 2

LØRDAG 21. APRIL / 12. MAI 2018:

Frokost på hotellet.

Kl. 09:00:

Avreise fra hotellet med buss til Wien. Husk pass denne dagen!

Kl. 10:00:

Ankomst Wien, musikkens og dansens hovedstad!
Dette er Østerrikes hovedstad og største by med sine 1,7 mill. innbyggere. Wien kalles ofte for Europas kulturhovedstad og kanskje
fremfor noe musikkens hovedstad. Byen har vært hjemsted for flere av
landets verdensberømte komponister. Vakre historiske bygninger,
hyggelige gater og yrende kulturliv er noe av det som preger dagens
moderne Wien.

Johan Strauss Memorial

Bysightseeing med guiden.
Tid til egen hånd.
Alternativt: Påmeldingsaktivitet:
Besøk på Schönbrunn
Palasset Schönbrunn, den tidligere sommerresidensen til den
keiserlige familien, er en av Østerrikes viktigste kulturskatter.
Området ble brukt til jakt, men her ble også laget en mindre
dyrehage og en botanisk hage med sjeldne plantearter. På 1800tallet flyttet keiser Frans Josef inn i slottet. Her bodde han det meste
av sitt liv sammen med sin kone keiserinne Elisabeth (Sisi). Palassets
rom er i dag museum for besøkende, og værelsene her forteller
historien til keiseren og hans familie. I 1996 kom Schönbrunn på
UNESCOs verdensarvliste.

Kl. 14:00: Felles lunsj på legendariske Restaurant Griechenbeisl.
Her ligger det mye historie i veggene: stedet har vært drevet i over 500
år. Gjennom århundrene har Griechenbeisl vært frekventert av
historiske personer og berømtheter som Franz Schubert, Richard
Wagner, Johann Strauss, Johannes Brahms og Mark Twain m.fl.

Schönbrunn

Stefansdomen, Wiens landemerke

Kl. 16:15: Seneste avgang til fots (5 min.) for retur med båt!
Kl. 16:30: Twin-City Liner på Donau tilbake til Bratislava (katamaran).
Avreise fra Schwedenplatz (i sentrum).
Kl. 17:45: Tilbake i Bratislava.
Kl. 19:45:
Kl. 20:00:

Avreise fra hotellet med buss for avslutningsmiddag på
Restaurant UFO
Bratislavas mest spektakulære restaurant holder hus i et brotårn 85
meter over bakken ved broen Novo Most. Vi deler et bedre måltid
mens vi nyter den uforglemmelige panoramautsikten utover Bratislava.
Egen DJ og dans utover i nattetimene for dem som vil.

Båt Wien-Bratislava

Buss tilbake til hotellet.

Restaurant UFO
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DAG 3

SØNDAG 22. APRIL / 13. MAI 2018

Frokost på hotellet.

Kl. 10:00:

Avreise fra hotellet med old-timer busser.
Vandretur med guider rundt Bratislava Slott som ligger på et platå 85
meter over sentrum og Donau. Mange spennende legender er
forbundet med dette slottet. Slottsbakken har vært bebodd siden
bronsealderen. Selve borgen blir først nevnt på 800-tallet. Gjennom
historien har den blitt ødelagt og gjenoppbygget flere ganger. I 1811
ble den lagt i ruiner etter en brann. Slik lå slottet inntil 1950-årene da
det ble delvis renovert tilbake i tidligere theresisk stil (etter dronning
Maria Theresia).

Bratislava Slott

Tid på egen hånd.

En god del av butikkene i sentrum er åpne også søndager.
Kl. 17:00:

Avreise fra sentrum med buss.

Kl. 20:30:
Kl. 22:55:

Avreise Wien med OS331.
Ankomst Oslo.

Bratislava

Bratislava by night

Wien

Austrian Airlines
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