
ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 

Dato: fredag d. 22. april til søndag d. 24. april 2016 

Fredag d. 22.4.2016 

Kl. 09:00   Direkte fly fra Billund med charter fly mod Bratislava /* 

Kl. 10:45   Ankomst til Bratislava lufthavn og afhentning af lokal guide 

Bratislava er Slovakiets hovedstad siden opdelingen af Tjekkoslovakiet i 1993. Vores skønne 

hovedstad er en lille by med en halv milion indbyggere beliggende på Donau og er ofte overset, fordi 

det ligger i skyggen af sine mere kendte naboer som Wien, Budapest eller Prag. Bratislava er en lille 

storby, som har en masse hygge at byde på! 

Frokost: der bliver serveret en lille snack i bussen 

Eftermiddags program: 

Møde med SARIO – Slovak Investment and Development Agency. Sario 

er et agentur, som hører under det Slovakiske Erhvervs Ministerium og 

er finansieret af staten. Dets opgave er at stimulere interesse fra 

udenlandske investorer og støtte udenlandske firmaer, når de starter 

virksomhed i Slovakiet. Sario hjælper endvidere slovakiske 

virksomheder med deres udvikling og etablering i udlandet. 

Tidligere har lignende besøg kunnet arrangeres hos Den Danske Ambassade i Bratislava, som 

desværre lukkede i 2014. Sario fortæller om hvilke muligheder for investering der er i Slovakiet, 

hvordan de økonomiske og sociale forhold er i landet, hvordan kulturen er i landet osv. Samtidigt kan 

de også fortælle om de udfordringer slovakiske firmaer kæmper med.  

Rundvisning på Volkswagen fabrikken i Bratislava. Volkswagen er en del af den 

største slovakiske industri, og det er bilindustrien. I øjeblikket er der 3, men 

snart 4 bilfabrikker i landet – Volkswagen, Kia, Peugout, Citroen og snart 

kommer Land Rover. Slovakiet er dermed den største bilproducent i Europa per 

antal indbyggere. Volkswagen i Bratislava er den ældste og samtidigt den 

største arbejdsplads i hovedstadsområdet med over 10.000 ansatte. 

På fabrikken produceres bilmærker for Skoda, VW, Seat, Porsche og Bentley.   

 

Møde med et dansk firma som har produktion og er etableret i Slovakiet. 

Firmanavnet meldes ud inden afrejse.  

 

 

 



Kl. 18:30   Indkvartering på vores hotel, firestjernede Hotel Austria Trend 

Vores Hotel Austria Trend er et firestjernet hotel, belliggende blot 5 minutters gang fra den gamle by 

og beliggende direkte på Bratislavas indkøbsgade. Hotellet er ejet af en østrigsk hotel kæde og blev 

bygget i 2009. Hotellet er moderne indrettet og byder på flotte og rummelige værelser.  

Aftenen og aftensmad på egen hånd i den gamle by. 

 

Lørdag d. 23.4.2016 

Formiddags program: 

Møde med slovakiske Start-up organisationer. Vi arrangerer et 

møde med flere unge start up organisationer som for tiden 

oplever en dynamisk vækst. Vi skal høre om succes historier af de 

unge slovakiske virksomheder og entreprenører, hvoraf nogle af 

dem er virkelig spændende på en international skala, men også generelt om støtte, internationalt 

samarbejde, uddanelse, det nuværende erhvervs miljø i Slovakiet og erfaring – Exchange. 

EKSTRA UDFLUGT  (for interesserede som ikke vil med til mødet med Start-up organisationer): 

Udflugt med bus til den næststørste tjekkiske by Brno, hvor der findes et af de største messecentre 

i vores central europæiske område. I weekenden er her en Byggemesse i forbindelse med Wooden 

House udstilling og møbel messe. Både udenlandske, tjekkiske og slovakiske producenter er 

repræsenteret på messen. Mere om de enkelte udstillinger ses på disse links: 

http://www.bvv.cz/en/mobitex/ 

http://www.bvv.cz/en/dsb/ 

http://www.bvv.cz/en/building-fairs-brno/ 

 

 

 

 

http://www.bvv.cz/en/mobitex/
http://www.bvv.cz/en/dsb/
http://www.bvv.cz/en/building-fairs-brno/


 

 

 

 

 

 

 

Estimeret tid for denne udflugt er fra: 08:00 – 13:30.  

Køretid er cirka 1 time 20 min hver vej, der er regnet med 2,5 time på selve messen. 

Frokost   Fælles frokost på en af de bedste restauranter i Bratislava – UFO, beliggende 

   I 80 m højde over Donau med fantastisk udsigt over hele byen 

 

 

 

 

Eftermiddag  Rundvisning i Bratislava med bus 

Vi kører en tur med bus og ser nogle af seværdighederne i Bratislava som ligger udenfor den gamle 

by. Vi besøger byens vigtigste seværdighed – Bratislava Borgen – hvorfra der er fantastisk udsigt over 

Donau og Østrig på den anden side af floden. Vi skal se Presidentpaladset, Parlamentet og vi kører 

også igennem det spændende nyrigeskvarter med pragtfulde huse og vilaer. 

 

 

 

 

 

Aftensmad  Middag på en hyggelig restaurant i den gamle by 

Aften Der vil blive forsøgt arrangeret en fælles kulturel aftenaktivitet (for egen 

regning) 

 



Søndag d. 24.4.2016 

Kl. 10:00   Tjek ud fra hotellet, vi pakker vores bus med bagage 

Kl. 10:00 – 10:45  En kort rundvisning til fods igennem Bratislavas gamle by 

Bratislavas gamle by består af huse mest fra det 13. og 14. århundrede, som senere blev præget af  

barok tid. De hyggelige, smalle gader rummer mange historier og legender, og bagved smalle 

passager, kirkene og klostre dukker uventede oplevelser op. En kort spadsetur igennem historie af den 

gamle Pressburg, Bratislavas tidligere navn. 

Kl. 10:45   Vi bliver samlet op af vores bus i byen 

Kl. 11:45   Ankomst til Dolany – Vinsmagning og frokost i Karpaterbjergene 

Vi kører nord på fra Bratislava, ud på landet, til Slovakiets største vinområde – De små 

Karpaterbjerge. Her dyrker vi mest hvide vine, som har en lang tradition i Slovakiet. Vi besøger en 

lokal familie Demovic, som laver sine egne økologiske vine. Vi smager vinene og spiser den typiske 

slovakiske mad, som spises under vinhøsten – andesteg med kartoffel pandekager.  

 

 

 

 

 

Kl. 15:45   Ankomst til Bratislavas lufthavn 

Kl. 17:30   Afrejse med direkte fly mod Billund /* 

Kl. 19:00   Ankomst til Billund 

PRISER 

Hotel Dobbeltværelse Enkeltværelse 

Hotel Austria Trend**** 4090 Dkr. Tillæg 350 Dkr. 

Ekstra udflugt til Brno messen 

(tillæg) 

240 EUR leje af minibus per gruppe 

70 EUR ledsagende engelsk talende guide per gruppe  

Ca. 5 EUR adgang til messe per person 

 

Priserne er udregnet for en gruppe på min. 15 personer. Der kan forekomme prisændringer ved 

mindre eller større grupper. 



Prisen inkluderer følgende: 

- Charter fly Billund – Bratislava – Billund inkl. skatter og baggage /* 

- 2 x overnatning på det udvalgte hotel med morgenmadsbuffet 

- Dansk / engelsk talende guide i løbet af hele opholdet 

- Transport i turist busser i løbet af hele opholdet 

- 1 x snack lunch i bussen 

- 1 x frokost på UFO, 3 retters excl. drikkevarer 

- 1 x vinsmagning med snack bestående af min 8 slags vin 

- 1 x hjemmelavet frokost, 2 retters incl. drikkevarer 

- Fagligt arrangement 

- 1 x middag i den gamle by, 3 retters excl. drikkevarer 

Prisen for ekstra udflugt inkluderer følgende: 

- Adgang til Brno messe 

- Transfer i minibus 

- Ledsagende person 

Vi skal gerne vide inden afrejsen, hvor mange der deltager på den ekstra udflugt til Brno. 

HOTEL 

Hotel Austria Trend**** 

Et lækkert firestjernet hotel, der ligger kun 5 min. gang fra Michalska gaden /gågade, centrum/. 

Hotellet er bygget for et par år siden. Indrettet i moderne, men hyggelig stil, bygningen er designet 

med vinduer som ligner postmærker. Hotellet byder på flotte, rummelige værelser. Austria Trend er 

en østrigsk hotelkæde. På toppen af bygningen fitness og et lille wellness område. Gratis wifi på 

værelserne. 

 

 

 

 

 

 



Bemærkninger: 

/* Ankomst og afgangs tider er i øjeblikket kun vejledende, der kan opstå mindre tidsjustering efter 

bekræftelserne fra de pågældende lufthavne 

 


