MarcoPolo Skræddersyet
— Fra rejsedrømme til drømmerejser

Turen mellem tvillinge-hovedstæderne Wien og Bratislava tager
blot 75 minutter, men er en hel rejse gennem en fascinerende del af
historien. Af Jens Malling

SEJLTUREN MELLEM WIEN OG BRATISLAVA
Hvorfra: Twin City Liners katamaranfærge lægger i Wien
fra ved Schwedenplatz, der også har en U-bahnstation og
altså er nem at komme til. I Bratislava lægger skibet til direkte i centrum i umiddelbar nærhed af den gamle bydel.
Billetpriser: Mellem 125 kr. og 225 kr. for en enkeltbillet
afhængigt af ugedag og sæson. Det er nemt at bestille
billetter til sejlturen over rederiets hjemmeside. Bestil billetterne i god tid især i højsæsonen.
Antal daglige afgange: I højsæsonen fra april til september er der fem daglige afgange fra begge byer
Turens varighed: 75 minutter fra Wien til Bratislava. På
grund af strømforhold tager turen den modsatte retning
et kvarter længere.
Info: twincityliner.com

REJSEINFO
Transport: Flere flyselskaber flyver direkte mellem
København og Wien. Billigst er Air Berlin, der har returbilletter fra 764 kr. Norwegian flyver fra 1.1.96 kr. Der er jo ikke
så langt igen, så man kan også tage toget fra Danmark til
Wien: En enkeltbillet i nattog koster med DSB fra 1.191 kr.

Argentina/Brasilien

Tango og samba
På denne rejse opleves to af Sydamerikas mest
fascinerende storbyer. I Buenos Aires i Argentina strømmer tangomusikken ud af hver en
sprække. Derefter går turen ind i regnskoven
for at opleve et af verdens største vandfald,
Foz do Iguazú. Rejs videre til Rio de Janerio i
Brasilien, der forfører med sin smukke beliggenhed samt selvfølgelig med samba, fodbold,
strandliv og livsglæde i massevis. Fra Rio rejser
du til Búzios, et gammelt skerleje, der i dag er
Brasiliens svar på Frankrigs St. Tropez.
17 dage fra kr. 21.995 pr. person
Rejsen kan tilpasses dine individuelle
ønsker og behov.

airberlin.com, norwegian.dk og dsb.dk
Ophold: For tiden kører en række hoteller i samarbejde
med Wiens turistkontor en kampagne, Viennese joie de
vivre, hvor man får to overnatninger inkl. morgenmad
samt tre døgns gratis offentlig transport og adgang til
forskellige attraktioner for fra blot 89 euro. Læs mere på
wien.info/en/travel-info/packages/joie-de-vivre-package

Australien

Eventyr i Australien
Rejsen starter i Melbourne. Herefter går
turen ad den legendariske Great Ocean
Road, hvor der venter en helt unik oplevelse: en helikoptertur på udkig efter
blåhvaler! The Grampians National Park
byder på gode chancer for at se kænguruer
og emuer. Senere oplever du det kendte
vinområde Yarra Valley, hvor du bor på et
smukt victoriansk palæ. Rejsen rundes af
med Utzons berømte Operahus i Sydney
og et uforglemmeligt cruise i øgruppen the
Whitsundays. Mange måltider inkluderet.
20 dage fra kr. 36.795 pr. person
Rejsen kan tilpasses dine individuelle
ønsker og behov.
Wien er med sin fantastiske
gamle bykerne og skønne
udendørs caféliv et oplagt mål
for en storbyferie. Og mens man
er der, kan man jo lige snuppe
en storby mere med flodturen
til slovakiske Bratislava.
Foto: Colurbox og PR
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