
53e HÖST ÖST-RESAN – Donau Orientering-Kryssning 13-20 Nov, 2020. 

För första gången i Höst Öst -resornas historia ordnas en Höst Öst -resa med ett kryssnings-fartyg – 

MS Prinzessin Sisi - på floden Donau och Wien, Bratislava, Budapest, Novi Sad, Belgrad, Vidin, 

Belogradcik, Golubac och Smederevo besöks.  

Men WWOP deltog 1990 och 1991 i Orienterings-Kryssningar på floden Volga i Ryssland från Kazan 

till Volgograd.  

I år under den 7 dagar långa kryssningen på Donau kommer vi att besöka 7 länder och delta i 8 

orienterings-tävlingar (2 sprint- och 6 skogs-) tillsammans med gala middag, levande musik och 

besöka flera kultur-sightseeing-platser.  

Zoran Milovanovic från Serbien – välkänd från flera tidigare Höst Öst -resor - har gjort det preliminära 

programmet. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM. 

Fredag 13 nov. Kryssningen börjar klockan 12.00 i hamnen Vienna-Nussdorf i Wien, där vi går 

ombord på MS ”Prinzessin Sisi”.  Avfärd 13.00 från Wien mot Bratislava, dit vi anländer 17.00.  

Sightseeing i Bratislavas gamla stad under ca 2 timmar. Avfärd mot Budapest 19.30. 

 

Lördag 14 nov.  Ankomst till Budapest 08.00. Bussresa och 5 timmar i Budapest med 

Orienteringstävling - Medel-distans. 

13.00 avfärd mot Novi Sad i Serbien. 22.00-23.00 Gräns-formaliteter HUN-SRB i Mohacs. 

 

Söndag 15 nov. Ankomst till Novi Sad 08.00. Bussresor i Novi Sad med Orienteringstävling – Medel-

distans i Fruska Gora -bergen under 4-5 timmar, därefter bussresa till Belgrad, där vi deltar i 

orienteringstävling – Sprint-distans i Kalemegdan-fästningen där.  

Vårt fartyg går 09.00 tomt till Belgrad och vi är tillbaka på fartyget senast 18.00, då vi avreser från 

Belgrad till Vidin i Bulgarien. 

 

Måndag 16 nov. Omkring 13.00 ankomst till Vidin. Buss kommer att transportera oss till 

Orienteringstävling – Medeldistans i den mycket vackra staden Belogradchik. Efter tävlingen åker vi 

tillbaka till Vidin med bussar.  

19.00 båt-avresa från Vidin riktning Belgrad, Budapest och Wien. 

 

Tisdag 17 nov. Ankomst till Golubac i Serbien 07.00. Fartyget går tomt mellan Golubac och 

Smederevo.  Bussresa med orienteringstävlingar i Serbien – Lång-distans i Deliblato och Natt-Sprint i 

Smederevo, varifrån fartyget avgår 20.00 mot Mohacs. 

 



Onsdag 18 nov. Gräns-formaliteter SRB-HUN i Mohacs omkring 11.00, därefter orienteringstävling - 

Långdistans mellan Mohacs och Budapest under den fortsatta båtresan mot Budapest och Bratislava. 

 

Torsdag 19 nov. Ankomst till Bratislava ca 13.00. Aktiviteter med Orienteringstävling - Medeldistans. 

23.00 fortsätter båtresan mot Bratislava.     

 

Fredag 20 nov. Ca 05.00 ankomst till Wien, frukost, landstigning och slut på kryssningen senast 

09.00. 

 

Preliminär kostnad för kryssningen: 12.000 SEK (= 1.100 EUR) per person i 2-bädds- Standard hytt.  I 

kostnaden ingår båt-kryssningen med bussresor – se preliminärt program - inkl. helpension fr. o. m. 

Wien fredag em. 13 nov. t. o. m. Wien fredag morgon 20 nov. – första måltid är Cocktail & Gala 

Middag med 5 rätter fredag 13 nov. och kryssningens sista måltid är Frukost Buffet fredag 20 nov. 

Några av luncherna utgörs av lunch-paket för att få bättre tid för våra orienterings-tävlingar. Övriga 

middagar har 4 rätter, det erbjuda också eftermiddags-te och -kaffe samt midnight snack. 

Var och en av de planerade 8 Orienterings-tävlingarna kostar ungefär 10 EUR per tävling.  

 

Anmälan till kryssningen. Senast 1 augusti eller då fartyget är fullt till email  wwopeo@gmail.com, 

SMS +46 707 228523 eller WWOP, c/o Peo Bengtsson, Lilla Bangårdsgatan 5, SE-29132 

KRISTIANSTAD, Sweden. I samband med anmälan anges deltagares namn, födelsedatum, födelseort, 

passnummer, nationalitet, klubb, tävlingsklass och SI-nummer och inbetalas en anmälningsavgift på 

2.000 SEK per person till WWOP bankgiro 930-2100 eller IBAN SE55 8000 0831 3900 3350 9423, BIC 

SWEDSESS.  

Senast 31 mars vill ”vårt” kryssnings-kompani att WWOP signerar ett kontrakt och gör en första 

inbetalning på ca 16.000 EUR, som inte kan återbetalas till WWOP. Dessa dagar med fruktan för 

corona känns inte så lämpliga för sådana förberedelser. 

Vi försöker naturligtvis att finna ett senare datum för detta kontrakt och denna betalning. Men vi vill 

också fråga våra blivande deltagare om deras intresse för vår planerade kryssning. Var vänliga och 

sänd mycket snart ett email – till wwopeo@gmail.com – eller ett SMS – till +46 707 228523 – om Ni 

är intresserade eller kan bli intresserade, så att vi bättre vet, om våra planer är realistiska.  Dessa mail 

och SMS kommer naturligtvis inte att betraktas som någon slags kryssnings-anmälan.   

   

Några ord om kryssnings-fartyget ”Prinzessin Sisi”. Fartyget byggdes år 2000 och är renoverat 2015-

2017. Det har 4 däck, är 111 m. långt och 11 ½ m. brett. Max. antal passagerare 157 i 78 hytter och 

har en besättning på ca 40 personer.     

 

Resor till och från kryssningens start och mål – Hamnen Vienna-Nussdorf i Wien. Deltagarna svarar 

själva för sina transporter till och från kryssnings-fartyget med ex. flyg, järnväg eller på annat sätt. 

 

mailto:wwopeo@gmail.com
mailto:wwopeo@gmail.com


Tävlingar vid Wien under veckoslutet 20-22 nov. Vi försöker få Wien-arrangörer att ordna stora 

internationella tävlingar då. Senare kommer info om dessa, kostnader och hotell- och transport-

möjligheter.     

 

53rd AUTUMN EAST TOUR – Danube Orienteering Cruise  13-20 Nov 2020. 

For the first time in the history of the autumn tours will be with  a cruise ship - MS Prinzessin Sisi - at 

river Danube, connecting Vienna, Bratislava, Budapest, Novi Sad, Belgrade, Vidin, Belogradcik, 

Golubac, Smederevo.  

WWOP participated 1990 and 1991 in Orienteering Cruises on the river Volga in Russia from Kazan to 

Volgograd. 

In this year, during the 7 days cruising tour on Danube river, we are going to visit  5 Countries, and 

participating in 8 orienteering events (2 sprint and 5 forest) followed with gala dinner, live music on 

board, sightseeings at beautiful heritages locations. 

Zoran Milovanovic from Serbia – very well-known since many earlier ”Höst Öst” -travels - has made 

the preliminary program.   

 

PRELIMINARY PROGRAM: 

Friday 13 Nov.  The cruise is starting with embarking at 12.00 to MS  ”Prinzessin Sisi”  in the harbour 

Vienna-Nussdorf in Vienna. Departure 13.00 from Vienna direction Bratislava, where we arrive 17.00. 

Sightseeing in Bratislava old town during about 2 hours. Departure direction Budapest 19.30. 

 

Saturday 14 Nov. Arrival at Budapest 08.00. Bus travel and 5 hours stop for  Orienteering 

Competition – Middle Distance. 

13.00 – departure direction Novi Sad in Serbia. 22.00-23.00 Border-formalities HUN-SRB in Mohacs. 

 

Sunday 15 Nov. Arrival at Novi Sad 08.00. Travel with bus to Fruska Gora mountain for  Orienteering 

Competition - Middle Distance during 4-5 hours. After that we continiue with buses to Belgrade, 

where we will have  Sprint Distance orienteering  in Kalemegdan fortress there. 

Our ferry is empty between Novi Sad and Belgrade, and we are back on the ferry latest 18.00, when 

we depart from Belgrade to Vidin in Bulgaria. 

 

Monday 16 Nov. 13.00 arrival at Vidin. Bus transportation to beautiful city Belogradcik, where we 

will have middle distance orienteering competition. 

After competition we will come back with buses to Vidin. 

19.00 ferry-departure from Vidin direction Belgrade, Budapest and Vienna. 

 



Tuesday 17 Nov. Arrival to Golubac in Serbia 07.00. The ferry is empty between Golubac and 

Smederevo. Bus travel with orienteering competitions in Serbia – Long-distance in Deliblato and 

Night Sprint in Smederevo, where the ferry is departing 20.00 diection Mohacs. 

 

Wednesday 18 Nov. Border-formalities SRB-HUN in Mohacs about 11.00, after that Orienteering 

Competition between Mohacs and Budapest during the ferry-travel direction Budapest and 

Bratislava. 

 

Thursday 19 Nov. Arrival to Bratislava 13.00. Activities with Orienteering Competition – Middle 

Distance. 23.00 Ferry-travel direction Vienna. 

 

Friday 20 Nov. About 05.00 arrival at Vienna, disembarking after breakfast, and end of the cruise 

latest 09.00. 

 

Preliminary costs for the cruise: 1.100 EUR pro person in 2-bed Standard cabin. The ferry cruise with 

bus-travels – look at the preliminary program – incl. full board from Vienna Friday afternoon 13 Nov. 

to Vienna Friday morning 20 Nov – first meal is Cocktail & Gala Dinner with 5 courses on Friday 13 

Nov. and the last meal is Breakfast Buffet on Friday 20 Nov. Some of the lunches are lunch-packages 

to get more time for our orienteering competitions. The other dinners have 4 courses, there are also 

afternoon-tea and -coffee and midnight snack. 

The costs for each of the 8 competitions are approximately 10 EUR per competition. 

 

Entries to the cruise. Latest 1st August or when the ship is full to email wwopeo@gmail.com, to SMS 

+46 707 228523 or to WWOP, c/o Peo Bengtsson, Lilla Bangårdsgatan 5, SE-29132 KRISTIANSTAD, 

Sweden. Together with your entry you inform about your name, birth-date, birth-place, passport 

number, nationality, club, competition class and SI-number and you pay entry fee 2.000 SEK per 

person to WWOP bank-giro 930-2100 or to IBAN SE55 8000 0831 3900 3350 9423, BIC SWEDSESS. 

Latest 31st March ”our” cruise company wants WWOP to sign a sub-charter agreement and make a 

first payment of about 16.000 EUR, which cannot be paid back to WWOP. These days with fear or 

corona do not feel so suitable for such early preparations. 

We try of course to find a later date for this agreement and this payment.  But we also want to ask 

our participants about there interests for our planned cruise. Please send an email very soon  to 

wwopeo@gmail.com - or a SMS – to +46 707 228523 -  very soon if you are interested or can be 

interested, so we better know, if our plans are realistic. Of course we don´t look at those email and 

SMS as entries to our cruise. 

 

Some words about the cruise-ferry ”Prinzessin ”Sisi”. The ferry was built in year 2000 and was 

renovated 2015-2017. It has 4 decks, is 111 meters long and 11 ½ meters wide. Maximum number of 

passengers are 157 in 78 cabins and it has a crew of about 40 persons. 
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Travels to and from the start and finish of the cruise – The harbour Vienna-Nussdorf in Vienna. The 

participants are themselves responsible for their transports to and from the cruise-ferry with flights, 

trains and in other ways.   

 

Competitions near Vienna during the weekend 20-22 Nov. We try to convince Vienna-organizers to 

arrange international OL-competitions. More information and costs later about those and hotel- and 

transport-possibilities. 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 


