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AUSTURRÍKI, UNGVERJALAND, SLÓVAKÍA, ÞÝSKALAND 

BALATON VATN OG SIGLING Á DÓNÁ 
26. MAÍ – 5. JÚNÍ 2020 

 

26. maí: Við fljúgum frá Keflavík með Icelandair að morgni 26. maí, kl. 07:20 og 
lendum í München í Þýskalandi kl. 13:05 að staðartíma. Ekið sem leið liggur til 
St. Valentin í Austurríki, en þar er fyrsti næturstaðurinn okkar. 
www.hotel-rogl.at    
 
27. maí: Við notum daginn til að keyra til hins undurfagra svæðis við Balatonvatn í 
Ungverjalandi.  Við gistum í bænum Balatonalmádi í tvær nætur. 
www.hunguesthotels.hu/en/hotel/balatonalmadi/hunguest_hotel_bal_resort   
 
28. maí:  Dagsferð um Balatonsvæðið.  
 
29. maí: Í dag förum við um borð i skipið MS Gerard Schmitter í Búdapest, en við 
ætlum að sigla með því næstu 5 daga, og sigla á Dóná frá Budapest til Passau í 
Þýskalandi. 
 
30. maí – 3. júní:  Við förum í dagsferðir um Budapest, Bratislava í Slóvakíu, Vín og 
Melk í Austurríki, en þessar borgir eiga sér ríka sögu og menningu.  Við njótum þess 
að sigla og virða fyrir okkur umhverfi Dónár, skógi vaxnar hæðirnar, öll litlu þorpin, 
vínekrur, klaustur og kastala.  Ath. að í dagsferðum í landi verður leiðsögumaður frá 
skipinu en við túlkum fyrir okkar hóp. 
www.croisieurope.travel/en/cruise/beautiful-blue-danube-classic# 
 

  
 
3.-5. júní:  Við borðum morgunmat um borð í skipinu í Passau áður en við förum frá 
borði.  Þessa síðustu tvo daga notum við til að skoða okkur um á svæðinu í kringum 
Bad Reichenhall, þar sem við gistum. Bad Reichenhall er höfuðstaður Berchtesgaden 
svæðisins og er mikill heilsubær, með um 18.000 íbúa. 
www.amber-hotels.de/bad-reichenhall/ 
 
5. júní:  Á síðasta degi dólum við okkur aftur til flugvallarins í München. Þaðan fljúgum 
við kl. 17:25 að staðartíma, lendum í Keflavík kl. 19:20 að staðartíma. 
 
VERÐ: 
444.900 kr. á mann í tveggja manna herbergi. 
 
Aukagjald fyrir einbýli kr. 75.000 kr. 
(ath. mjög takmarkað framboð á eins manns klefum í skipinu! 
Þeir sem ekki ferðast með ferðafélaga, þurfa að greiða fyrir eins manns herbergi.) 
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Staðfestingargjald skal greiðast við bókun. Ef bókað er og staðfestingargjald greitt fyrir 
1. nóvember þá er verð ferðar 439.500 á mann í tveggja manna herbergi. 
 
Staðfestingargjald er 20% af verði ferðar og er óafturkræft. 
50% af verði ferðar þarf að greiða fyrir 26. febrúar 2020. 
100% af verði ferðar þarf að greiða fyrir 26. mars 2020 
 
VINSAMLEGAST KYNNIÐ YKKUR FERÐASKILMÁLA OKKAR. 
www.tannitravel.is/ferdaskilmalar.html 
 
• Flug með Icelandair, til og frá Keflavík og flugvallarskattar. 
• Gisting í 2ja manna herbergi með baði og 2ja manna klefum í skipinu. 
• Morgunverður alla daga í landi. 
• Kvöldverður alla daga í landi. 
• Fullt fæði og valdir drykkir í skipinu. 
• Dagsferðir alla daga. 
• Allur akstur erlendis, íslensk fararstjórn og leiðsögn. 
 
Fararstjóri verður Sveinn Sigurbjarnarson og leiðsögukona Sigurbjörg Árnadóttir. 
Upplýsingar og bókanir í síma 476-1399. 
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