
FØRJULSTUR TIL 
 BRATISLAVA OG WIEN 
23.–28. november 2018

En reise i samarbeid med

OPERATURKOMITÉEN, Operaens Venner Oslo, Operaklubben, Ballettklubben



Dag 1, fredag 23. november 
Oslo – Wien – Bratislava
Du møter reiseleder Sigmund Jaang på Oslo 
Lufthavn. Vi flyr direkte med Austrian Air-
lines kl. 13.40 og lander i Wien kl. 16.05. 
Ved ankomst venter buss som kjører oss til 
Bratislava og vårt førsteklasses, sentralt 
beliggende Hotel Devin. Vi sjekker inn og 
får litt tid for oss selv, før vi møtes i resep-
sjonen kl. 20.30 til felles tre-retters middag 
i hotellets restaurant. 

Dag 2, lørdag 24. november
Byvandring og operaforestilling
Etter frokost møter vi vår lokalguide som tar 
oss med på byvandring i den sjarmerende 
gamlebyen. Vi får blant annet se St. Martin 
katedralen, som tidligere var kroningskirke 
for det ungarsk-østerrikske Habsburgmo-
narkiet. Med sitt 85 meter høye spir er den 
synlig fra store deler av gamlebyen. 

Resten av formiddagen tilbringes på egen 
hånd, og guiden hjelper gjerne med tips til 
gode lunsjsteder. Tidlig ettermiddag møtes vi 
i hotellobbyen og spaserer til en restaurant i 
nærheten av det nye operahuset. Her spiser 

vi en deilig tre-retters middag, før vi skal se 
Puccinis mektige Turandot. 

Etter forestillingen går vi samlet tilbake 
til hotellet.

Dag 3, søndag 25. november 
Byrundtur og slottsbesøk
På dagens byrundtur får vi se mer av Bra-
tislavas høydepunkter. Bussen kjører også 
oppom det majestetiske middelalderslottet 
Bratislavsky hrad, som ligger på en høyde 
over byen med flott utsikt over området 
og elven Donau som snirkler seg gjennom 
hovedstaden. Vi drar deretter ut av bykjernen 
og krysser grensen til Østerrike. Omkring 
en halv time fra Bratislava ligger Schloss 
Hof, et fantastisk barokkpalass omgitt av 
vakre hager, som i sin tid var bygget til prins 
Eugene av Savoy. Etter en omvisning her har 
vi tid til å titte litt på det lille julemarkedet 
som er satt opp utenfor slottsområdet. 

Vi drar tilbake til Bratislava, og har resten 
av ettermiddagen fri frem til vi møtes til 
tre-retters middag i hotellets restaurant 
kl. 20.00.

Dag 4, mandag 26. november 
Utflukt til vinområdet med vinsmaking
Du tilbringer formiddagen på egen hånd og 
spiser lunsj på et hyggelig sted.

Tidlig ettermiddag møtes vi i lobbyen og 
blir hentet med buss for nye opplevelser. 

Slovakia har en omfattende vinproduk-
sjon, og vi skal besøke landets største og 
viktigste vinregion med over 160 produsenter. 
Det har vært dyrket edle dråper her siden 
romertiden. Vi kjører igjennom flott natur og 
bølgende marker med vinstokker, og gjør et 
kort stopp ved et pottemakeri. 

Resten av ettermiddagen tilbringer vi på 
en familiedrevet vingård. Vi får en innføring i 
produksjonen, og en sommelier presenterer 
de fem ulike vinene vi får smake. 

Kveldens middag, med and som hoved-
rett, serveres i den over fire hundre år gamle 
vinkjelleren. En perfekt avslutning på en 
hyggelig dag. Når alle er godt forsynt kjører 
bussen oss tilbake til hotellet.

Dag 5, tirsdag 27 november 
Shopping, julemarkeder og opera
Vi spiser en deilig frokost og har formid-
dagen på egen hånd frem til vi møtes igjen 
til lunsj kl. 13.00 i hotellets restaurant. 
Kanskje benytte muligheten til å få de siste 
jule gavene i havn? I Bratislava har julemar-
kedene en lang tradisjon, og det ligger flere 
på torgene i og rundt den gamle bydelen. 
Julemarkedene er en stemningsfull opp-
levelse med et yrende folkeliv, og gjerne 
musikk og underholdning. Her kan du kjøpe 

Hygggelig stemning på julemarkedet i Bratislava Operahuset i Bratislava

Kjære medlem,
Bratislava er en idyllisk og vakker by med to operahus, og vi inviterer til to praktfore-
stillinger i det nye bygget. I tillegg starter julemarkedene 20. november, slik at de er 
i full gang når vi kommer dit. Det er som om hele byen kles i sin beste adventsdrakt, 
med festpyntede torg som dufter av pepperkaker og glühwein. 

Hjertelig velkommen!



varm vin, pølser, kaker og håndlagde pro-
dukter, og bare nyte den gode atmosfæren nå 
før jul. Om kvelden går vi samlet til det nye 
opera huset hvor vi skal nyte Verdis praktfulle 
Don Carlo. Vi spaserer tilbake til hotellet 
etter endt forestilling.

Dag 6, onsdag, 28 november
Sightseeing i Wien – hjemreise
Om formiddagen sjekker vi ut av hotellet og 
kjører til Wien, en tur på en drøy time. Øster-
rikes hovedstad er synonymt med skjønnhet, 
sjarm og eleganse noe vi får se mer av når 

bussen kjører forbi de viktigste severdig-
hetene. Vi fortsetter med en byvandring 
til fots i de brosteinslagte gågatene, hvor 
blant annet den spektakulære Stefansdomen 
ligger som byens landemerke. 

Vi avslutter turen med en tre-retters 
middag på restaurant Griechenbeissl, en av 
byens eldste klassiske wienerrestauranter. 

Så er det dags for å dra til flyplassen. 
Vi flyr hjem til Oslo med Austrian Airlines 
kl. 20.25, og lander på Oslo lufthavn Gar-
dermoen kl. 23.15.

Hotel Devin

Wien

Hotel Devin
Bratislava

Hotel Devin er et førsteklasses hotell 
som ligger meget sentralt i Bratisla-
vas gamleby, ved bredden av Donau. 
Hotellets franske gourmetrestaurant 
står nevnt i Gault Millau-guiden på 
grunn av sitt gode kjøkken, og tilbyr 
en blanding av slovakisk, tsjekkisk, 
østerriksk og ungarsk mat. 

Rommene har klimaanlegg, kaffe- 
og tekoker og safe. Wi-fi er gratis. På 
hotellet finnes også et spasenter med 
oppvarmet innendørs basseng, bad-
stue og dampbad.



Fridtjof Nansens plass 5
(inng. fra Roald Amundsens gate)
0161 Oslo

T: 21 99 56 00 
E: info@vistatravel.no
www.vistatravel.no

Priser og betingelser

Pris ved minimum 15 deltagere
Pr. person i delt dobbeltrom kr 14 995 
Enkeltrom  kr 16 895

Pris ved minimum 20 deltagere
Pr. person i delt dobbeltrom  kr 13 635
Enkeltrom  kr 15 530

Alt dette er inkludert
• Fly Oslo–Wien t/r
• Transport flyplass/hotell/flyplass
• Fem netter på førsteklasses hotell 

med frokostbuffet

• To operabilletter med beste tilgjenge-
lige plasser 

• Byvandring i Bratislava med 
lokalguide

• Audioguide mikrofonutstyr på 
utfluktene

• Byrundtur i Bratislava og besøk på 
Schloss Hof

• Utflukt til vinregionen med vin-
smaking og middag

• Byrundtur med byvandring i Wien
• Fire tre-retters middager med to 

drikkeenheter og kaffe/te

• En to-retters lunsj med en drikkeen-
het og kaffe/te

• Skandinavisktalende lokalguider
• Norsk reiseleder med på hele turen

Prisen inkluderer ikke
• Øvrige måltider og drikkevarer
• Tips til lokalguider og sjåfører
• Reise- og avbestillingsforsikring

Prisene er basert på valutakurser pr. 
juli 2018. Avbestillingsregler og øvrige 
reise betingelser finner du på vistatravel.no

Hvis du ikke ønsker å motta reisetilbud fra oss, gi beskjed til Berit Bøthun, 
Framnes terr. 3 A, 0270 OSLO

E-post: bboet@online.no

PÅMELDINGSFRIST 15. AUGUST 2018 


