JULETUR TIl WIEN og BRATISLAVA
PROGRAM

SØNDAG, 8. desember
17:00 – ankomst til flyplassen Wien-Schwechat.
Guiden venter i ankomsthallen med Stegane sport på skiltet.
Busstransport til hotellet i Bratislava (en snau times tur), innsjekking
20:00 - middag rett i nærheten av hotellet. Vi nyter lokalt etegilde på restauranten Sladovňa
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SLADOVŇA (MALTERIET)
Koselig gastropub med en herlig uteservering i bakgården. Stedet serverer sitt eget brygg samt et
bredt utvalg av andre øl på fat. Klassisk, lokal mat basert på sentraleuropeiske kjøkkentradisjoner.
Goulash, knoke og masse øl. Etegilde med retter servert midt på bordet, to enheter drikke inkl.

MANDAG, 9. desember
10:00 – bytur i Bratislava med svensktalende guide. Det blir litt buss og litt gåing, så blir vi bedre kjent
med byens historie og arkitektur.
13:00 – lunch på den fasjonable promenaderestauranten Korzo
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KORZO
Cafe/restaurant med sannsynligvis den beste beliggenheten i Bratislava, rett utenfor hovedtorget og
det slovakiske Nationaltheateret. Både lokale og internasjonal retter, egnet perfekt som lunchsted for
både små og store forsamlinger. Førsteklasses Pilsner Urquell-øl. Navnet stammer fra ordet spassere,
og henviser til tradisjonen å spassere fram og tilbake langs hovedgaten sammen med familien. Poenget
var da selvgsat å bli sett i det gode selskap.

To retters lunch, drikke ekskludert
Resten av ettermiddagen til egen disposisjon, en gylden mulighet til å utforske Bratislavas flotte
julemarked eller julehandel på et av de moderne kjøpesentrene.

18:30 – avreise med buss til middag og vinsmaking – ca 35 minutter unna hotellet
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VINGÅRDEN MATYŠÁK
Denne lille vingården og restauranten ligger i landsbyen Pezinok, rett under de første liene av
Småkarpatene, en snau halvtimes busstur fra sentrum av Bratislava. Her kan det smakes på lokale viner
og førsteklasses, hjemmelaget mat. Særlig anbefalt er klassisk slovakisk gåseaften med gåselever, stekt
gås, lefser og kål til man ikke orker mer.

Tradisjonell gåsemiddag – gåsepate, stekt gåselår med rød kål og potetlefser, smålapper med
eplemos.
Efter forretten nyter vi en vinsmaking med 5 sorter lokalprodusert vin.
Bussretur til hotellet etter middagen.

TIRSDAG, 10. desember
HELDAGSUTFLUKT TIL WIEN
09:30 – oppmøte i resepsjonen, bussavgang vestover til Østerrike og hovedstaden Wien
11:00 – ankomst Wien sentrum, vår svensktalende lokalguide kommer ombord i bussen, og vi starter
med en busstur langs den verdensberømte paradegaten Ringstrasse.
Etterpå blir det en spassertur med guiden vår rundt i Gamlebyen med de viktigste severdighetene
som Hofburg og Stephansdom.
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13:30 – lunch på den klassiske kjellerrestauranten Zwölf Apostellkeller. Her kan vi selvsagt ikke spise
noe annet enn Wienerschnitzel med den uadskillbare, syrlige potetsalaten. Desserten heter
naturligvis Apfeldstrudel med vaniljesaus. En drikke inngår i lunchen.

ZWÖLF APOSTELKELLER

Ettermiddag fri. Her blir det tid til å kose seg med et av verdens flotteste julemarked.

ALTERNATIVT ETTERMIDDAGSPROGRAM - EKSTRATILBUD
For interessenter kan vi ordne et slottsbesøk på det kaiserlige sommerslottet Schönbrunn. Vi bruker
vår egen buss til å komme oss til Schönbrunn og vår svensktalende guide tar oss på en omvisning
gjennom gemakkerne fra Maria Theresias tid (1700-tallet) og Franz Josef og kaiserinne Sissis tid
(1800-tallet).
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Pristillegg for besøket i Schönbrunn (inngangpenger + guide): Kr. 400.Turen gjennomføres ved minst 8 interessenter

18:00 – oppmøte ved Rådhuset i Wien, bussavgang hjem til hotellet i Bratislava.
20:30 – avsluttningsmiddag på restauranten Modrá Hviezda (den blå stjerne). Restauranten ligger
ca. 10 minutters spassertur fra hotellet.

MODRÁ HVIEZDA (den blå stjerne)
Liten, hyggelig restaurant rett i foten av Borgen, midt i den tidligere jødiske bydelen, kun 10 minutter
å spassere fra Gamlebyen. Tradisjonsrik, slovakisk/østerriksk mat i „bestemorstil“. Godt vinkart.

Treretters meny, drikke ekskludert

Onsdag, 11. desember
9:30 – busstransfer til flyplassen
12:35 – avgang fra Wien
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HOTEL DANUBE PARK INN**** 8.-11. desember
Rybné námestie 1, 81102 Bratislava, Slovakia
Dette fullstendig nyrenoverte hotellet kan skryte av førsteklasses beliggenhet rett ved mektige Donau.
Hotellet ble gjenåpnet våren 2018 og tilbyr tilsammen 240 moderne rom. Gjestene kan dessuten
benytte seg av gode møtefasiliteter, treningstudio og svømmebasseng.
Per deltager i enkelttrom
Per deltager i dobbeltrom
Per deltager i enkelttrom
Per deltager i dobbeltrom

EUR 599
EUR 489
EUR 599
EUR 489
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Pris fly, hotell, mat guiding
Ved overnatting i dobbeltrom: kr. 7800.- pr. person.
Tillegg for enkeltrom: kr. 1000.-
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