M/S LEONORA – WIEN/BEOGRAD 2019
Wien – Bratislava – Budapest – Mohács – Vukovar – Novi Sad –
Donji Milanovac – Beograd
Tag med på denne billedskønne rejse, hvor floden Donau danner rammen om det herligste krydstogt
og hvor naturen og omgivelserne er som taget ud af et maleri. Floden bugter sig igennem omgivelserne, hvor grønne vinmarker, idylliske små byer, middelalderborge og store skove er en ægte fryd at
se på hver dag.
Kombinationen af skiftende natur og kulturelle oplevelser, opleves ikke bedre på anden måde. Skibet
glider stille fra den ene charmerende vinby til den anden. Stemningen, borgene på bjergtoppene, byerne med bindingsværk, små hyggelige gader og selve skibets rolige fremfærd, er svær at beskrive
tilpas idyllisk. Turen skal opleves, ses og mærkes i stedet!
Glæd dig til et flot krydstogt fyldt med gode oplevelser!
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Dag 1 Check-in på skibet, Wien
Om bord på M/S Leonora, vil der efter ankomst blive budt velkommen af Skibets Cruise Manager i
Loungen, her vil sikkerhedsprocedurer og praktiske informationer ombord blive gennemgået.
Dag 2 Wien – Bratislava
Rejsen begyndelse byder på denne næsten teaterkulisse smukke by. Bag denne pulserende hovedstad
ligger en stor fortid, og atmosfæren afslører, Wien er bare vidunderlige helt ned til mindste brosten. I
centrum kaster den gotiske domkirke Stephansdom et stænk middelalder i sine skygger.
Slottene og parkanlæggene fra Habsburgerzeit, Schloss Schönbrunn med Gloriette og Tiergarten, Belvedere, det gigantiske bygningskompleks Hofburg med kejserlejlighederne, Sisi Museum og Silberkammer, alle giver de byen et kejserligt præg i samspil med smukke bygningsværker fra Jugendstilzeit.
Byen er fyldt med kreativitet, som udmunder i smuk arkitektur og kunst hvor end man kigger hen og
Wien er af den type byer der gang på gang vil overraske og bjergtage dig, bedst når man tror at man
har oplevet det hele.
Om aftenen vil der være velkomstmøde og præsentation af skibets besætning, her serveres
velkomstdrink og kanapéer i Lounge baren.
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Dag 3 Bratislava - Budapest
Bratislava breder sig på begge sider af floden Donau, i den vestligste del af landet, overvåget af den
gamle borg og med de lave Karpaterbjerge i byens udkant. Byen ligger kun 60 kilometer fra Østrigs
hovedstad Wien og dermed er de to af Europas geografisk tættest beliggende hovedstæder.
I dag har Bratislava cirka 500.000 indbyggere og ligger på 368 kvadratkilometer. Byens hjerte er den
hyggelige gamle bydel – Staré Mesto – på Donaus nordlige side. Her findes utrolig kønne huse, kirker,
fine palæer, hvor mange rummer spændende museer og utallige kunstudstillinger. Staré Mesto
tilbyder et rigt kulturliv på dets mange charmerende cafeer, restauranter, eller vinstuer. Er man til
arkitektur kan man vende sin opmærksomhed mod den højt ragende borg Hrad eller den gotiske
katedral Skt. Martin.
Tag med byens berømte sightseeing-tog Oldtimer gennem byen og op på bakken, hvor slottet ligger
med smuk udsigt over byen og floden. Efter køreturen spadserer vi gennem den mindre kuperede
gamle bydel med Michael-broen og -tårnet, det gamle rådhus, torvet og nationalteatret.
Afslutningsvis vil der være tid på egen hånd til shopping.
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Dag 4 Budapest
Budapest er delt af Europas længste flod Donau i to bydele Buda og Pest, hvor Buda er den
monumentale og bjergrige del mens Pest er den flade og folkelige del.
Budapest har som by en lang historie, som går helt tilbage til romerne, hvilket især kan ses nordfor
centrum på Buda-siden, hvor den gamle romerske by Aquincium ligger. Ungarn var også igennem
mange århundreder kamppladsen mellem kristne stater og det osmanniske Rige.
Sidenhen var Budapest sammen med Wien hovedstad i det Østrig - Ungarske Rige, hvilket også har
sat sit præg på byen. Byens kosmopolitiske præg fremhæves især ved at byen har den største synagoge i Europa og samtidig er byen et af de få steder, hvor man kan gå på rigtig kosher restaurant.

Dag 5 Budapest - Mohács
Nyd dagen på egen hånd i Budapest. Har du mod på et lille eventyr, kan vi anbefale et af Budapests
mange kurbade. Gellertbadet er det mest berømte og populært blandt turister. Szechenyi er svært at
udtale, men yderst populært blandt de lokale
Budapest er på UNESCO's liste over verdenskulturarv og imponerer med et væld af historiske monumenter som er klar til at blive udforsket. Du kan blandt andet se frem til at opleve slotsområdet i den
gamle bydel, hvor Fiskermandens bastion, der omkranses af syv tårne, kan ses.
Tårnene symboliserer de oprindelige syv Magyar klaner, der besatte det Carpatiske bassin og dannede det ungarske rige.
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Dag 6 Mohács
Lille idyllisk by i det sydlige Ungarn, men med en voldsom historie!
Slaget ved Mohács i 1526 ændrede verdenshistorien. Osmannerne fra Tyrkiet væltede ind over Europa, der forsøgte at stoppe dem ved Mohács, men tabte slaget.
Det førte til muslimsk besættelse af store dele af Europa i flere århundreder, før Habsburgerne endeligt fik fordrevet tyrkerne. I dag er Mohács paprika og Ungarsk landsbyidyl.
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Dag 7 Vukovar
Er en by i det østlige Kroatien ved grænsen til nabolandet Serbien. I byen løber floden Vuka
sammen med Donau.
Vukovar var en statelig by med flotte bygninger fra den habsburgske periode. Under Kroatien krigen i
1991 kom den til at spille en dramatisk rolle og blev delvist ødelagt, men det er stadig muligt at nyde
mange af de skønne historiske bygninger og fornemme fortidens storhed.

Dag 8 Novi Sad
Serbiens næststørste by, engang Serbiens kulturcentrum, men i dag mødes to kulturer her, nemlig
den serbiske og ungarske, hvilket skaber et meget farverigt bybillede.
Oplev den spændende gamle bydel med den store centrale Frihedsplads og det smukke rådhus i neorenæssancestil samt byens ældste gade, Zmaj Jovina.
Slap af på en af de mange cafeer og nyd priserne, som slet ikke er fulgt med her i Novi Sad.
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Dag 9 Sejlads ved Jernporten og Donji Milanovac
Er det sted på den berømte Donauflod, hvor strømmen er tvunget ind i en smal kanal mellem næsten
lodrette klipper, som består af Karpaterne på den ene bred og Balkanbjergene på den anden.
Tyst og respektfuldt glider vi henover en forsvunden verden, byer der engang myldrede med liv og
marked er nu evigt begravet under Donau.
Naturen er voldsom og betagende, og vi oplever en af de mest spændende passager på hele vores
Donau krydstogt.

Donji Milanovac er en lille by i Jernporten, der har spillet en stor rolle i navigationen på Donau på en
strækning, der var både farlig og meget anstrengende i gamle dage.
Før radio brugte man balloner opsendt her fra byen for at fortælle flodskipperne om vind og vejr forude.
Mennesker har levet her for 8000 år siden, romerne havde en militær forlægning her. I dag kan man
sende tankerne ud i historien under en promenade langs Donau.
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Dag 10 Beograd
Forhenværende hovedstad i det tidligere Jugoslavien, og i dag hovedstad i republikken Serbien.
Byen ligger, hvor Savafloden munder ud i Donau, med en strategisk vigtig beliggenhed, som der har
været historisk rift om og derfor mange krige.
Men smukt er her med den gamle fæstning og hyggelige sporvogne. Skibe lægger til foran
Kalemegdan fæstningen i gåafstand til centrum. Nyd udsigten fra Skt Sava kirken på Beograds højeste
punkt.

Dag 11 Beograd
Et uforglemmeligt krydstogt er ved at være ved vejs ende for denne gang, og der vil være hjemrejse
fra Beograd på egen hånd.
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Eksempel på sejlplan
Dag
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 9
Dag 10
Dag 11

Havn:

Ankomst:

Afrejse:

Havn
Wien
Wien
Bratislava
Budapest
Budapest
Mohács
Vukovar
Novi Sad
Sejlads ved jernporten
Donji Milanovac
Beograd
Beograd

Ankomst

Afgang

05:00
08:00
08:00
06:00
00:01
09:30
13:00
06:00

23:00
14:00
22:00
20:00
21:00
20:00
18:00

***Ændringer af rute samt tider, kan forekomme
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SEJLDATOER
Dato
26. maj 2019
05. juni 2019
15. juni 2019
25. juni 2019
*Ruten sejles omvendt

Tur
Wien – Beograd
Beograd – Wien*
Wien – Beograd
Beograd – Wien*

Dage
10 nætter/ 11 dage
10 nætter/ 11 dage
10 nætter/ 11 dage
10 nætter/ 11 dage

Priser:
Kahyt:
Alle afgange
Pr. pers. pr. nat
Pr. pers. pr. nat
Pr. pers. pr. nat
Pr. pers. pr. nat
Tillæg for single i dobbeltkahyt

Pris pr. person pr. nat i Euro.

2 - sengs Hoveddæk
2 - sengs Mellemste dæk
2 - sengs Øverste dæk
2 - sengs Øverste dæk, suite
2 - sengs

Prisen Inkluderer: Unikt cruise med det dejlige skib M/S Leonora, 11 dage/ 10 nætters cruise,
helpension på skibet, underholdning om bord, alle passager- og havneafgifter
Prisen inkluderer ikke: Transport til og fra skibet, udflugter *kan købes på skibet*, drikkepenge om
bord (ca. 7 euro per person pr. dag), personlig rejseforsikring.
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Tekniske informationer:
Skibets Længde Skibets Bredde Antal Kahytter Antal passagerer max Topfart -

110 meter
11,45 meter
69 kahytter
138 passagerer
ca. 24 km/t

Dækbeskrivelse:
Hoveddæk
- 11 Dobbeltkahytter
- Fitnesscenter
Mellemste dæk
- 30 Dobbeltkahytter
- Restaurant
Øverste dæk
- Music lounge
- 26 Dobbeltkahytter
- Lounge bar
- Reception
- 2 luksus suiter
Sol Dæk
- Sky Bistro
- Jacuzzi/Spa
Kahytter:
Dobbeltkahytter
- 2 sengs kahytter med dobbeltseng,
som kan adskilles til 2 enkeltsenge og
et stort vindue, kahytten er omkring
16 m2 og er udstyret med faciliteter,
som aircondition, garderobe, spejl, vinduer (der kan åbnes på mellemste og
øverste dæk)
telefon, 220 volt stik og radio/TV.
Kahytterne er indrettet i en praktisk
stil.
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***Velkommen Ombord***

Drikkevarer:

Ved servering af drikkevarer oplyses kahytsnummer, og betaling foregår
ved krydstogtets afslutning, med mindre der er købt en af skibets
drikkepakker.

Baren:

Baren er åben fra kl. 09.00 til 24.00. Købte drikkevarer kan medbringes
overalt på skibet. Egne drikkevarer må kun nydes i kahytten. Servering på
soldækket efter behov.

Restaurant:

Gæsterne vil på første dagen bliver tildelt deres faste bord, og serveringen
af maden foregår ved bordet, bortset fra morgenmaden der foregår fra
tagselv buffet.

Elektricitet:

220 volt.

Håndklæder:

Ønskes håndklæder udskiftet, efterlades disse på gulvet i badeværelset
efter brug. Ophængte håndklæder betyder, at de kan genanvendes.

Betaling:

Skibet modtager udover kontanter i Euro, Visa-, Master- og Eurocard.

Nattevagt:

Skulle der opstå behov for hjælp i løbet af natten, er nattevagten altid til
stede i eller omkring receptionen.

Rygning:

Det er kun tilladt at ryge udendørs ved opstillede askebægre.
Af sikkerhedshensyn er rygning i kahytterne strengt forbudt

Deponeringsboks:

Samtlige kahytter har elektroniske deponeringsbokse

Telefon:

Det er muligt at ringe fra kahyt til kahyt. - Tryk kahyts nr.
Ellers henviser vi til telefonlisten i kahytten. Receptionen har nummer 9.

TV:

Der findes forskellige TV-kanaler. Normalt er det muligt at se TV under
sejlads.

Vand:

Vandet om bord i hanerne er drikbart og er også det der serveres i
karaflerne til maden, men der kan også købes vand på flasker i baren.

Aircondition og varme:

Samtlige kahytter har individuelt aircondition, varme og ventilationsanlæg

Førstehjælp:

Læge er altid indenfor rækkevidde, da skibet sejler tæt på mindre og store
byer. Flere af besætningsmedlemmerne har udvidet førstehjælpscertifikat.
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Skibet
M/S Leonora har 67 dobbeltkahytter, og 2 suiter, fordelt på tre dæk, hoved-, mellemste og øverste
dæk. På skibet findes reception, souvenir shop, restaurant, lounge og hyggelig bar, soldæk med delvis
skygge eller sol.
Kahytterne
Alle kahytter har samme størrelse (16kvm) på nær vore suiter (24kvm). Private badeværelser med
bruser, hårtørrer, garderobe, telefon, TV og elektronisk deponeringsboks.
Kahytterne på mellemste og øverste dæk er udstyret med fransk altan.
Faciliteter på skibet
Restaurant, Lounge med bar, Foyer med reception og souvenirbutik, fitnessrum, soldæk med borde
og stole/ liggestole, jacuzzi/spa, Internetcafè og kaffe/te station.
Restaurant / køkken
Restauranten har plads til, at alle gæster kan sidde enten sammen med medrejsende, der er
minimum 4 ved hvert bord. Menuen ombord består af internationale retter samt specialiteter fra de
regioner, der passeres under turen. Hvis vejrforholdene tillader det, kan der serveres grill eller buffet
på soldækket.
Program ombord
Der leveres en ”Skibsavis” til alle kahytter under middagen indeholdende morgendagens program.
Livet ombord
Atmosfæren ombord er afslappet, og det anbefales at man medbringer afslappet tøj og en varm jakke
eller trøje for kølige aftener og godt fodtøj til udflugter i land. Det henstilles, at herrerne bærer lange
benklæder til middag.
Til kaptajnens middag anbefales jakkesæt og/eller pænt tøj.
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