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Belgrad & Bratislava
22/9-30/9 2019
Nu erbjuder vi er en annorlunda och spännande resa till de två städerna som börjar på Belgrad och
Bratislava. Följ med oss och låt er överraskas av dessa tre intressanta städer.

Dag 1 22/9. Vi startar på morgonen från respektive påstigningsort och tar oss via Öresundsbron
vidare genom Danmark till Gedser och via färjan där kommer vi till den tyska Hansastaden Rostock.
Vi fortsätter sen på de snabba tyska motorvägarna söderut och når så småningom fram till den
tjeckiska gränsen. Nu har vi inte långt kvar innan vi når fram till vårt övernattningshotell i Prag, kallad
den ”Gyllene Staden” eller staden med de många epiteten och som ligger så vackert vid Mouldaus
strand.
Vi inkvarterar oss på Hotel Expo i Prag och här väntar en god middag en stund efter vår ankomst.
Kanske provar vi också på ett glas av den goda tjeckiska ölen.
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Dag 2. 23/9 Idag har vi en spännande resa framför oss. Efter frukost lämnar vi Prag och åker i riktning
mot Brno och vidare mot den slovakiska gränsen. Vi fortsätter genom Slovakien och når så
småningom Bratislava, tidig eftermiddag där vi skall ha en stadsrundtur och titta på staden, där bor vi
centralt på Hotel Radisson Park Inn och där äter vi också middag.

Dag 3 24/9 Efter en god frukost, checkar vi ut och tar sikte på Belgrad – ”den vita staden”, eller
Beograd som staden heter på serbiska. Detta är Serbiens huvudstad och en av Europas äldsta
huvudstäder som under sin historia har styrts av kelter, romare, bulgarer, ungrare, österrikare, tyskar
och serber. Staden är belägen där floden Sava möter Donau.
Under dagen färdas vi genom nya landskap och efter både lunch och kaffestopp når vi så småningom
fram till vårt mål, trevliga Hotel Majestic som ligger centralt i Belgrad. Här ska vi nu inkvartera oss för
fyra nätter och efter att vi haft en stunds avkoppling är det dags för kvällens middag som vi blir
serverade i hotellets restaurang.
Dag 4. 25/9 Vi börjar dagen med en intressant stadsrundtur tillsammans med vår lokalguide. Efter
det så blir det fri tid, möjlighet att äta lite lunch och spendera er tid till att se och upptäcka staden
Belgrad på egen hand innan det är dags för kvällens middag som vi kommer att inmundiga på en
mysig restaurang i gamla stan där vi kommer att få se en Folkloreafton.
Dag 5. 26/9 Efter frukost skall vi köra söderut på en dagstur, och skall vi besöka en trevlig vingård där
vi får veta mer om deras viner där vi också skall äta lunch. Efter vi har provat vin åker vi med bussen
till Lipingskivir och tittar på fornlämningar. Sedan försätter färden mot Donau där vi snart hittar en
trevig restaurang och vi skall äta middag. Sen kväll är vi tillbaka på Hotellet efter en trevlig dag.
.
Dag 6. 27/9 Idag ska vi börja med att ta en liten promenad till den intressanta gamla borgen där vi
Kommer att få en guidad visning. Efter det har ni resten av dagen att spendera själv i Belgrad. Kanske
lockar något museum eller galleri, eller varför inte lite shopping. Till det här kanske något gott att äta
och dricka, det finns mycket valmöjligheter. Fram emot kvällen samlas vi till en gemensam middag
som serveras i hotellets restaurang.
Dag 7. 28/9 Det har blivit tid för oss att lämna Belgrad för denna gång. Färden går mot Bratislava
huvudstaden i Slovakien som ligger vid Donaus strand, nära gränsen till Österrike. Där tar vi in på
Hotel Baronka, efter en stunds avkoppling är det tid med middag på vårt hotell.

Dag 8.29/9 Vi återser vår fina buss som idag tar oss mot Tyskland och dagens slutmål, staden
Cottbus.
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Cottbus ligger i en region som heter Niederlausitz. Regionen hittar vi dels i södra delen av den tyska
delstaten Brandenburg men också i västra Polen. Detta är ett mycket intressant område, för här
hittar vi nämligen också Sorberna, en minoritetsgrupp som är ett västslaviskt folk. Under medeltiden
kallades sorberna för vender av de omkringboende folken.
Vi övernattar på fina Radisson Blu och en stund efter vår ankomst blir vi serverade en god middag i
hotellets restaurang.
Dag 9.30/9 Vi ställer färden mot Rostock och färjan till Danmark. Innan färjan hinner vi med både
förmiddagskaffe, lunch och shopping. Via Öresundsbron är vi så åter i Sverige och så småningom
tillbaka på respektive påstigningsort, men nu med nya glada ”reseminnen” i vårt bagage.

Pris: 9990 kr

Enkelrumstillägg:1950 kr

Anmälningsavgift: 1000 kr
Inbetalningsdag: 10 aug.
Offerten gäller till den 20 mars.
Priset gäller vid 40 betalande.
Res. För prisändringar vi ej kan påverka.

Upphämtning (med reservation för tider):

Thells
Godsmagasinet
Malmö Opera

S Sandby
Lund
Malmö

kl. 05.15
kl. 05.30
kl. 06.00

Priset inkluderar: 9 dagars resa i helturistbuss t/r,
8 övernattningar i dubbelrum med 6 halvpension på
följande hotell: Och 2 middagar på lokala
restauranger.
1 natt på Hotel Expo i Prag,
1 natt på Hotel Radisson Bratislava.
4 nätter på Hotel Majestic i Belgrad,
1 natt på Hotel Baronka Bratislava.
1 natt på Radisson Blu Cottbus i Cottbus,
1 middag på lokal restaurang i Belgrad och folklore
dag 4.
Stadsrundtur med lokalguide i Belgrad och guidad
visning av Belgrads Borg. Vinprovning och lunch,
utflykter och arrangemang enligt program och
middag på en lokal restaurang dag 5 samt
reseledarservice.
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