
 
 
 

 

DONAUVAART EN SALZBURG 

19 Oktober  – 1 November 2021 

TOERPROGRAM 

Oktober  
Di 19 JOHANNESBURG 

Ons vertrek op 19 Oktober om 19:00 met Vlug LH 573 via Frankfurt na Wene.  Toerlede moet 
reeds om 16:00 op die O.R. Tambo-lughawe wees. 

Wo 20 FRANKFURT – WENE 

Ons land om 05:35 in Frankfurt en vertrek om 07:50 met Vlug OS 128 na Wene, waar ons om 
09:15 aankom.  Ons gaan van die lughawe af reguit na ons boot, die MS Vivienne, maak ons tuis 
en ontspan ná die lang reis vanaf Suid-Afrika.  Die middag is ons vry om te rus of die omgewing te 
verken.  Ons ontmoet vanaand op die afgespreekte tyd in die salon vir die kaptein se 
verwelkomingskelkie, waarna ons ons aandete aan boord geniet.   

Do 21 WENE 

Vanoggend kry ons geleentheid om die skoonheid van hierdie musiekstad per bus te ervaar.  'n 
Mens moet hierdie stad belééf, want wanneer ons sê dat daar in Wene perdekoetse rondry, dat 
daar skitterende barokpaleise staan, dat die Ring met sy kolossale geboue uniek is, dat jy hier 
heerlike wyn kan drink en dat kuns met 'n hoofletter 'K' geskryf behoort te word, dan het 'n mens 
maar net 'n vae opsomming van die stad gegee, want dit kan 'n mens seker van baie stede sê.  
Maar Wene is anders – daar is atmosfeer!  Ons het genoeg tyd om van die bekendste bakens, 
soos die St Stephan-katedraal, die pragtige Hofburg se geboue, die bekende Weense 
Staatsoperahuis en die moderne Hundertwasserhaus te besoek.  Daar is ook tyd om op jou eie die 
Stadtpark met die bekende brons standbeeld van Johann Strauss II te besigtig of koffie in een van 
Wene se bekende koffiehuise te geniet! 

Vanaand woon ons 'n pragtige musiekkonsert by in Wene – die Europese hoofstad van klassieke 
musiek!  Die boot vertrek laataand na Komarom.  

Vr 22 KOMAROM – ESZTERGOM 

Ons besoek vanoggend by Komarom 'n wynmakery vir 'n wynproe en ry dan per bus na 
Esztergom, waar ons weer die boot haal.  In die namiddag vaar ons met die pragtige Donau na 
Boedapest.  Ná aandete op die boot vermaak twee Sigeuners ons met 'n konsert! 

Sa 23   BOEDAPEST 

Daar word dikwels na Boedapest as "die Parys van die Ooste" verwys.  Grasieus uitgesprei aan 
weerskante van die Donau vorm dié stad een van die skouspelagtigste panoramas wat Europa kan 
bied.  Die heuwelagtige Boeda, afgeëts teen die blou lug, die bedrywige Pest met indrukwekkende 
antieke geboue, die pragtige Margarethe-eiland in die middel van die Donau, met goed versorgde 
tuine en parke en die argitektonies imponerende brûe wat die Donau oorspan, laat alles 'n 
onvergeetlike indruk op besoekers. 

Ná ontbyt vertrek ons op 'n besigtigingstoer van hierdie opwindende stad.  Aan die Boeda-kant 
besoek ons die historiese Matthias-kerk met die ruiterstandbeeld van die eerste Hongaarse koning 
en die beroemde Vissermansbastion.  Ons sien die enorme Boedavari Palota (koninklike paleis).  
Die panoramiese uitsig bo van die heuwel af oor die stad is onvergeetlik. 

Ons besoek ook die oorkantste oewer waar Pest geleë is.  Die sierlike Neo-Gotiese 
Parlementsgebou met 'n 96 meter hoë koepel lok vele besoekers en 'n besoek aan die 
indrukwekkende Millenium-monument, ook bekend as die Heldeplein, is werklik 'n besondere 
belewenis. 

Vanaand kan u 'n opsionele Hongaarse Folklore-konsert en aandtoer van Boedapest onderneem.  

So 24 BOEDAPEST  

Vanoggend is ons vry om Boedapest op ons eie te verken.  Die boot vertrek om 15:00 na 
Bratislava.  Die Donau het 'n tydlose bekoring en bied al eeue lank inspirasie aan kunstenaars, 
digters, komponiste en musici.  Dit was vanaf die vroegste tye 'n belangrike handelsroete en vele 
dorpe en stede het juis hierdeur aan die oewer van die rivier ontstaan. 

 

 



2 
 
Ma 25  BRATISLAVA 

Vanoggend om 08:00 meer ons vas in Bratislava – Slowakye se hoofstad en ook die land se 
grootste stad met 'n bevolking van sowat 429 000.  Die stad lê in die sogenaamde "drielandehoek" 
naby die Slowaakse grense met Hongarye en Oostenryk. 

Die Bratislava-kasteel op 'n heuwel bokant die ou stad oorheers die gebied.  Die stad was reeds in 
die steentydperk deur die Kelte bewoon.  Vier eeue lank het die noordelike grens van die 
Romeinse ryk deur die stad geloop en is verskeie fortifikasies opgerig.  Nadat Slowakye 
onafhanklik geword het, het die kasteel die Slowaakse parlement gehuisves.  

Diegene wat wil, kan 'n opsionele stadstoer per bus teen ongeveer €20 per persoon van die boot af 
onderneem.  Dit is ook moontlik om op u eie die stad te verken en 'n deel van die stad met 'n 
toeristetreintjie te besigtig.  Die boot vertrek om 14:00 na Dürnstein.  

Di 26 DÜRNSTEIN  

Ons arriveer om ongeveer 04:00 by Dürnstein.  Dürnstein is 'n bekoorlike klein dorpie in die 
Wachau-vallei en een van die gewildste toeristebestemmings in die streek.  Die bekendste baken  
is die klipkasteel op die heuwel bokant die dorp.  Die Engelse koning Richard The Lion Heart is in 
die 12e eeu hier as gevangene aangehou.  'n Mens kan deur die wingerde opstap na die 
kasteelruïne of rustig langs die oewer gaan stap tot in die atmosfeerryke historiese stadsdeel.  Die 
huise hier dateer uit die 16e tot 18e eeu en die keisteenstraatjies hou 'n besondere bekoring in.  
Buiten die wingerd se oes is hier volop appelkoosprodukte te koop wat wissel van likeur en ander 
drankies tot gegeurde seep, appelkoosolies en ingelegde eetgoed.  Maak gerus 'n draai by die 
historiese begraafplaas wat vrolik vertoon met kleurryke blomme.  Die pragtige blou-en-wit 
kerktoring in barokstyl word as een van die vallei se kenmerkendste argitektoniese skatte beskou 
en kan teen 'n minimale fooi besoek word. 

Die Wachau-vallei is idillies mooi met lowergroen wingerde, digbegroeide heuwels, knus historiese 
dorpies, antieke kloosters en ou kasteelruïnes.  Die vallei word erken as 'n Unesco-wêreld-
erfenisgebied weens die besondere kultuurlandskap.  Dit is ook hier waar die Donau 'n aanskoulike 
haarnaalddraai maak. 

Ons vertrek om 11:00 en  kom ongeveer 14:30 aan by Melk met sy indrukwekkende Benediktynse 
klooster op 'n heuwel bokant die dorp.  Benediktynse monnike het dit meer as 900 jaar gelede 
gebou.  Dit is deur die eeue talle kere beskadig, maar is in die 18de eeu gerestoureer.  

Staan gerus op die dek wanneer ons aankom sodat u die volle beeld van die kolossale klooster 
kan inneem.  Persone wat wil, kan afklim en die klooster besoek of deur die voetgangerslaan in 
Melk stap.  Die boot vertrek om 19:00, wanneer ons soos gebruiklik vir 'n heerlike maaltyd aansit. 

Wo 27  LINZ 

Linz is Oostenryk se derde grootste stad en is ook bekend as die plek waar Hitler lank gewoon het 
en wat hy as sy tuisstad beskou het.  In die hoofstraat staan 'n monument ter ere van diegene wat 
in die  pes-epidemies omgekom het.  Linz is ook die stad waar Mozart en Anton Bruckner van hul 
simfonieë gekomponeer het.  Die Lentos-kunsmuseum is 'n moderne gebou wat saans blou, pienk, 
rooi en pers verlig word. 

Ná ontbyt onderneem ons 'n staptoer van Linz, waarna daar vrye tyd in hierdie interessante stad is.   
Om 16:00 vertrek ons na Wene en word die bootvaart die aand met die kaptein se galadinee 
afgesluit.  

Do 28 WENE – SALZBURG 

Ons ontskeep om 09:00 vanoggend en vertrek daarna per luukse bus na Salzburg, waar ons drie 
nagte tuisgaan.  Ons ry oor Steyr, 'n pragtige aantieke dorpie en besoek 'n buitengewone 
uitstalling van die Kerstoneel. 

Salzburg is die vierde grootste stad in Oostenryk en naas Wene definitief die mooiste.  Die stad is 
pragtig tussen twee heuwels geleë – die Mönchs- en die Kapuziner-berg.  Van albei heuwels het 'n 
mens 'n fantastiese uitsig oor die Salzach wat deur die stad vloei.  Hierdie rivier deel Salzburg in 
twee – die ou en die nuwe stad.  Die Altstad (ou stad) lê aan die voet van die Mönchsberg.  Op 
hierdie berg lê die vesting Hohensalzburg – die grootste Middeleeuse kasteel in Europa wat 
heeltemal bewaar gebly het.  Ons kan dit binne 5 minute per tandratspoor bereik.  Behalwe dat ons 
dan die kasteel van nader kan bekyk, bied dit 'n onbeskryflike mooi uitsig oor die hele stad.   

Vr 29 SALZBURG  

Vandag verken ons te voet hierdie musiekstad, waar die herinneringe aan Mozart byna tasbaar is.  
Dis ook die stad wat as agtergrond gebruik is vir die rolprent The Sound of Music wat oor die Von 
Trapp-gesin gaan. 
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Sa 30 SALZBURG – SALZKAMMERGUT 

Ons besoek vandag die Salzkammergut.  Dit is Oostenryk se belangrikste vakansie- en 
ontspanningsarea wat deur Frans Josef as 'n "aardse paradys" beskryf is.  Onbeskryflike 
natuurskoon ontvou voor die oog: skitterende panoramas van sneeubedekte bergtoppe, groen 
berghange, uitgestrekte woude, diepblou mere met kleurryke seilbootjies daarop, pragtige ou 
kastele en sprokiesmooi dorpies uitgesprei teen die hange van die berge en in die valleie. 

Ons besoek Hallstatt – 'n verruklike klein dorpie tussen berg en meer.  Tot net meer as 100 jaar 
gelede kon die dorpie slegs per boot of met behulp van trekdiere bereik word.  Hallstatt is deur 
Unesco tot 'n wêrelderfenisgebied verklaar.  

'n Besoek aan die prentjiesmooi stadjie St Wolfgang, een van die gewildste vakansieoorde aan 
die Wolfgangmeer, is altyd die moeite werd.  Hier is talle stalletjies waar aandenkings te kies en te 
keur is.   

So 31 SALZBURG – MÜNCHEN – FRANKFURT 

Aangesien ons eers 16:00 op die lughawe moet wees vir vlug LH 1107 wat om 19:05 na Frankfurt 
vertrek, het ons vandag nog geleentheid om die pragtige omgewing rondom Salzburg te geniet.  
Ons vertrek om 22:00 met vlug LH 572 vanaf Frankfurt na Johannesburg.  

November 
Ma 01 JOHANNESBURG 

Ons land vanoggend om 09:55 op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg met die 
allermooiste herinneringe aan 'n onvergeetlike toer. 

LW: Weens omstandighede buite ons beheer kan dit gebeur dat die toerprogram aangepas moet word. 


