
 
 

Påskkryssning på sköna blå Donau – An der schönen blauen Donau  5 - 12.4.2020 
 

Möt våren med en kryssning på Donau. Kom med på en internationell resa vid påsk till hjärtat av det 
blomstrande Europa. Grönskan är överväldigande, träd och buskar blommar och påminner om ett 
färgsprakande fyrverkeri. 

En härlig och mycket intressant flodkryssning längs Donau genom tre länder med kulturhistoriska resemål i 
så väl Wien, Budapest som Bratislava. Vi passerar genom pittoreska landskap och upplever vackra vyer. 

Kryssningen är ”All Inclusive”, dvs. helpension som även inkluderar drycker samt guidade rundturer i Wien 
och Budapest! 

Resevärd är Folke West. Du får njuta av hans historiska föreläsningar och kåserier under kryssningen. 
Reseledare är Soile Nordström-Sahlberg och för alla researrangemang ansvarar SoileTours. 
 
En flodkryssning genom Europas vackraste regioner – en absolut oförglömlig upplevelse! 

Donau kantas på båda sidor av oändligt böljande landskap, prydliga vinodlingar - vinstock bredvid vinstock i 
långa rader, barockkupoler i centrum av idylliska byar, blomsterängar och välskötta skogsdungar.  

Kryssning erbjuder avkoppling från vardagen tid för dig själv. Njut av vackra soluppgångar och 
solnedgångar, av god mat och goda drycker. En del av resans charm är ju också bekantskapen med andra 
likasinnade medresenärerna. 

    

Kryssningens tidtabell: 

Dag:  Datum  Hamn:   Ankomst:  Avfärd:  

1  05.04.2020   Engelhartszell    17:00 

2  06.04.2020   Wien   13:00 

3  07.04.2020   Wien    18:30 

4  08.04.2020   Esztergom   08:00 10:30 

4  08.04.2020   Budapest   15:00 

5  09.04.2020   Budapest   18:00 

6  10.04.2020   Bratislava   12:00 17:00 

7  11.04.2020   Wachau   -  - 

7  11.04.2020   Melk   12:00  16:00 

8  12.04.2020   Engelhartszell   07:00 



 
 

Program: 

Söndag 5.4.   

Dag 1. Helsingfors – München - Engelhartszell 

Finnairs direktflyg Helsingfors - München. 

Busstransport till fartyget i Engelhartszell. 

Fartyget avgår kl. 17.00 och kryssningen börjar. 

Resenärerna önskas välkomna ombord. Middag på kvällen. Vi kryssar till Wien över natten. 

 

Måndag 6.4.  

Dag 2. Fartyget ankommer till Wien kl. 13:00 

På förmiddagen föreläser Folk West om Habsburgska monarkin och riket och dess dramatiska historia. 

Efter lunchen ankommer vi till Wien, en stad fylld av musik och livslust och som har varit ett världscentrum i 
över sex århundraden. 

Staden är känd för specialiteter som Sachertårtan, Wienervalsen, Heuriger-vinet och Stephansdomen - en 
medeltida gotisk katedral. 

Guidad rundtur i Wien - på finska (ingår i priset). 

På kvällen erbjuds alternativa program enligt följande: 

- Konsert i Musikverein där Wiener Mozart Orchester spelar musik av valskungen Johann Strauss och 
Wolfgang Amadeus Mozart 

- Konsert i Wiener Konzerthaus – Wiener Symphoniker - orkesterns hemvist 
- Opera i Vienna Volksoper eller i Wiener Staatsoper 

Resebyrån förhandsbokar biljetter till respektive föreställning för de som är intresserade. 

Fartyget ligger vid kaj under natten. 

 

Tisdag 7.4.  

Dag 3. Fartyget avgår från Wien kl. 18:30 

Vi har hela dagen tid att utforska staden Wien på egen hand.  

Fartyget/rederiet erbjuder också internationella rundturer. (Folke West är med på rundturen). 

Vi kryssar till Esztergom under natten  



 
Onsdag 8.4.  

Dag 4. Fartyget ankommer till Esztergom kl. 08:00 och Fartyget avgår från Esztergom kl. 10:30 

Fartyget ankommer till Budapest kl. 15:00 

Vi anländer till Esztergom på morgonen. Esztergom var de Ungerska kungarnas fristad och säte för 
regeringarna och är fortfarande säte för ärkebiskopen inom den katolska kyrkan i Ungern. Den ståtliga 
katedralen är den största i Ungern.  

Alternativa internationella rundturer finns till förfogande. (ingår ej i priset) 

De som är med på rundturerna stiger ombord på fartyget i Budapest dit fartyget ankommer kl. 15:00. 

Donau delar staden Budapest i två delar – landskapet kring Buda är kuperat med kullar och med 
sevärdheterna som Buda slott och Citadella. På Donaus motsatta östra strand ligger Pest, med främst 
slättliknande landskap, men också ett sjudande stadsliv som ger ett Budapest en unik stämning. 

På kvällen erbjuds möjlighet att gå på konsert i Budapest (beroende på programutbudet) 

Resebyrån förhandsbokar biljetter till respektive föreställning för de som är intresserade. 

Fartyget ligger vid kaj under natten. 

 

Torsdag 9.4.  

Dag 5. Fartyget avgår från Budapest kl. 18:00 

Guidad rundtur i Budapest - på finska (ingår i priset). 

Stora saluhallen eller centrala saluhallen i Budapest är en verklig sevärdhet och en av de största i sitt slag 
och välbesökt av turister. Den färgrika hallen erbjuder allt som är typiskt för Ungern; vackra handarbeten, 
delikata charkuterier och korvar, kryddor, frukt, paprikor, goda fina viner, souvenirer, kläder, restauranger 
mm. Helt intill saluhallen börjar Váci utca gatan där trendiga modekläder och handarbeten lockar till köp. 
Gatan slutar i norr vid Vörösmarty-platsen där Gerbeaud-caféet andas med historiska vingslag och där den 
Österrike-Ungerska monarkins stämning ännu finns. Kaféets dobostorta (Chokladtårta) är i sitt slag det 
bästa man kan tänka sig. 

På kvällen är de mäktiga byggnaderna vid Donau stränder ståtlig belysta - en oförglömlig upplevelse.  

Fartyget hissar ankar på kvällen före middagen. Vi kryssar till Bratislava under natten  

  



 
Fredag 10.4.  

Dag 6. Fartyget ankommer till Bratislava kl. 12:00 - Fartyget avgår från Bratislava kl. 17:00 

På förmiddagen kåserar Folk West om ”Bratislava – genom århundraden”. Vi anländer till Bratislava vid 
lunchtid. Historiska Bratislava är den yngsta huvudstaden i Europa. Bratislava blev huvudstad i republiken 
Slovaken år 1993. 

Under de senaste åren har man börjat renovera gamla palats och historiska byggnader till sin ursprungliga 
glans. 

Fartyget/rederiet erbjuder också internationella rundturer. (Folke West är med på rundturen)  

Vi kryssar till Melk under natten 

 

Lördag 11.4.  

Dag 7. Wachau och Melk 

Fartyget ankommer till Melk kl. 12:00 - Fartyget avgår från Melk kl. 16:00  

Vi kryssar genom de ståtliga landskapen kring Wachau på väg mot Österrike och Melk. 

Under förmiddagen kåserar Folke West om Europeiska Religionskrig 

Under den valfria internationella rundturen som fartyget anordnar, får vi uppleva det mycket ståtliga 
Benediktiner klostret (Stift Melk) som ligger uppe på en klipphylla alldeles vid stranden till Donau. (Folke 
West är med på rundturen) 

Klostret är beläget uppe på en hög kulle och klipphylla, varifrån det öppnar sig en underbart vacker utsikt 
över floden Donau. Klostret i Melk är barockens centrum i Österrike. En stor kupol, fint smyckade freskon, 
gyllene ornament och en mäktig inredning är barock när den är som bäst. Trots att själva klostret med alla 
sina rum är gudomligt ståtligt är ändå klostrets dyrgripar de ovärderligt värdefulla böckerna, texterna, och 
de handskrivna dokumenten. Vi kryssar till Engelhartszell under natten.  

 



 
Söndag 12.4.  

Dag 8. Fartyget ankommer till Engelhartszell kl. 07:00  varefter det blir München - Helsingfors  

Efter frukosten tar vi farväl av vårt fartyg och tar bussen som transporterar oss till München där vi avnjuter 
lunch. Därefter har vi litet tid för egna strövtåg i stan.  

På eftermiddagen transport till flygfältet, och vi tar flyget hem till Helsingfors. 

Den fina resan är förbi och det är tid för bilder och minnen, och att börja planera för nästa resa. 

 

Finnairs flyg - turistklass 

5.4.2020 Helsingfors - München 09:15 - 10:50 

12.4.2020 München – Helsingfors 18:50 - 22:15 

Rederi: A-ROSA Flussschiff GmbH;  Fartyg: A-Rosa Donna  

Kryssning med helpension; pris/person i delad två personers ytterhytt. 

S-klass 2.380 €/person, 14,5 m2, ytterhytt på däck 1. med litet fönster (går ej att öppna) 

A- klass 2.522 €/person, 15,5 m2, ytterhytt på däck 1. med fönster (går ej att öppna)  

Tilläggspris för 1 personers hytt +220 € 

C- klass 2.787 €/person, 16 m2, ytterhytt på däck 2, ”Juliette balkong” 

Hytter: Alla hytter är utrustade med parsäng, i några hytter kan fås 2 separata sängar, i några hytter finns 
även möjlighet till bäddar för totalt 3 personer. 

Det finns ett mycket begränsat antal 1 personers hytter till förfogande. Alla hytter har dusch och WC.  

Märk att: Rökning är tillåten endast på soldäck. 

I priset ingår: 

* Finnairs flyg tur-retur i turistklass. 

* Transfer till och från flygfältet i Tyskland 

* 7-nätters kryssning i vald hyttklass 

* Helpension på fartyget (frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag) 

* Alla drycker ingår på fartyget, även alkoholhaltiga (te, kaffe, läskedrycker, viner, öl, cocktails, drinkar) 

*Folke Wests historiska föreläsningar/kåserier under resan 

* Fartygets underhållningsprogram 

* Hamnavgifter- och skatter 

* Två guidade rundturer i Wien och Budapest (på finska), (övriga, av rederiet erbjudna rundturer går på 
engelska) 

* Lunch i München 

* Researrangören och -ledaren Soile Nordström-Sahlberg från SoileTours är med på resan för att sköta om 
alla löpande ärenden. 



 
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i tidtabeller och/eller program vilka kan bero på t.ex 
vattenhöjd, väder, kajplatser eller motsvarande. 

Under rundturerna går vi en hel del på ojämna, kullerstensbelagda gator och vägar, och det finns även 
trappor, varför vi rekommenderar att ha goda vandringsskor med på resan. 

De slutliga programmen för utflykterna, rundturerna och konserterna bekräftas senare, vilket meddelas 
resenärerna då vi har tillgång till dessa uppgifter. 

 

Resan är tvåspråkig, och vi har därför den sk. ’Svenska Klubben’ där vi går igenom det viktigaste 
händelserna tillsammans på svenska. 

Reseledare på svenska är Torsten Åvall från Resans Vänner 

 

Beställ din resa från Folke West Travel Club  

Anmälningar: folkewest.travelclub@gmail.com   

Fråga Folke om kryssningen folke@folkewest.com eller ring/texta 045-2684066   

 

 

 

 

Ansvarig researrangör: 

Kryssningen anordnas tillsammans med SoileTours som är ansvarig researrangör 

SoileTours är av Konkurrens- och konsumentverket godkänd och registrerad researrangör KKV 
40/89/MjMvU 

www.soiletours.com; Kyrkvägen 116a, 02570 Sjundeå, tel. 09-4129344, 

Medlem i Suomen Matkatoimistoalan liitto ry (SMAL 24995)  


