
Programa de viatge

BUDAPEST - ESZTERGOM - BRATISLAVA - VIENA - DÜRNSTEIN - MELK - LINZ

Dia 1 Igualada – Barcelona – Budapest

Dia 2 Budapest

Dia 3 Budapest / Esztergom / Bratislava

Sortida dels nostres punts de sortida en direcció a l'aeroport de
Barcelona. Sortida en vol. Arribada i trasllat al port de Budapest.
Embarcament a bord del vaixell "MS Swiss Crown" (o similar).
Allotjament a bord.

Més que qualsevol altra capital, Budapest està unida al Danubi, un dels
rius navegables més grans d'Europa, a la qual creua d'orient a occident.
Espiritual i tranquil·la, és una antiga joia de l'Imperi Austro-Hongarès. Al
matí, visita panoràmica guiada de Budapest: els grans bulevards, el
Parlament, l'Òpera, la Plaça dels Herois a la zona de Pest i el Bastió dels
Pescadors a la riba oposada, la zona de Buda. Visita de l'Església de
Maties. Cocktail de benvinguda i presentació de la tripulació. Després
del sopar, espectacle
folklòric a bord del vaixell, seguit d'un creuer nocturn per admirar els
seus majestuosos monuments il·luminats.Allotjament a bord.

Matí lliure a Budapest. (Possibilitat de fer l'excursió opcional de la Corba
del Danubi, en la que es visita Szentendre, ciutat situada a només una
vintena de quilòmetres de Budapest on nombrosos artistes s'han
instal·lat, de manera que es li coneix com el "Montmartre" hongarès.
Szentendre va ser dotada amb una església ortodoxa a 1690, quan una
gran majoria de població sèrbia vivia aquí. Es pararà a Vysegrad, al cor
de la famosa corba del Danubi per admirar el panorama i es visitarà la
basílica de Esztergom). Escala tècnica en Esztergom / Sturovo i
embarcament de les persones que van triar fer l'excursió. Allotjament a
bord.

Dilluns  Sopar a bord.

Dimarts  Pensió completa a bord.

Dimecres Pensió completa a bord.

Dia 4 Bratislava / Viena

Dia 5 Viena

Dia 6 Dürnstein/Melk

Dia 7 Linz

Dia 8 Linz – Barcelona - Igualada

Dijous Pensió completa a bord.

Divendres Pensió completa a bord.

Dissabte Pensió completa a bord.

Diumenge Pensió completa a bord.

Arribada a Bratislava, antiga ciutat de coronacions imperials, avui jove
i activa capital de la recent República Eslovaca. Passeig guiat pel
centre de la ciutat durant el qual podrem veure el Palau de
l'Arquebisbat, el Teatre Nacional, la catedral de Sant Martí, la Porta
Michalska i l'Ajuntament. Continuació cap a Viena, cor de l'Europa
Central, que evoca, a través dels seus balls sumptuosos i lleugers
valsos la fastuositat l'Imperi dels Habsburg.Allotjament a bord.

Visita guiada de la capital d'Àustria, durant la qual gaudirem d'edificis i
monuments com l'Òpera, l'Ajuntament, el Parlament, el Barri dels
Museus i el vell centre històric, on recorrerem a peu els voltants de la
Catedral de Sant Esteve. Tarda lliure per a activitats opcionals.
Allotjament a bord. (Navegació nocturna).

Arribada a primera hora a Dürnstein. Temps lliure en aquesta vila
situada al cor de la vall de Wachau, una de les regions més famoses
d'Àustria. Va ser en Dürnstein, al Castell de Kuenringer, on Ricardo
"Cor de Lleó" va estar presoner després de la seva tornada de les
Croades. A l'hora indicada sortida cap a Melk, ciutat pintoresca als
peus de l'Abadia Benedictina de 900 anys d'antiguitat, situada en una
de les regions més belles de la vall del Danubi, Wachau. Sopar de
gala, espectacle ofert per l'equip del vaixell i nit de ball. Allotjament a
bord.

Linz és la capital de l'Alta Àustria i una preciosa ciutat barroca, situada
entre la Vall del Danubi i l'antiga ruta de la sal, és des del segle XIX el
port més important del Danubi medi. Dia lliure per descobrir la ciutat.
Recomanem realitzar l'excursió opcional de dia complet a Salzburg i
la regió dels llacs.Allotjament a bord.

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport per agafar el vol amb destinació a
Barcelona. Arribada i trasllat als nostres punts de sortida. Fi del viatge
i dels nostres serveis.

Altres sortides: 22, 29 maig, 5, 19, 26 juny, 3, 10, 17, 24, 31 juliol, 7,14, 21, 28 agost i setembre

Gran Creuer pelELS NOSTRES VIATGES 2017 Gran Creuer pelSortida en Grup d’Igualada

DANUBIDANUBI

Sortides en GRUP:   12 juny -  7 d’agost



Gran Creuer pel Danubi

-7 nits de creuer al vaixell M.S. Swiss Diamond o similar en cabina
standard doble exterior climatitzada, amb dutxa i W.C.

-Pensió completa a bord ( primer servei: sopar; últim servei:
esmorzar)

-Visites incloses: Visita de Viena, Dürnstein, Bratislava i Budapest;
espectacle folklòric a bord del vaixell i creuer nocturn a
Budapest.

- Avio anada i tornada des de Barcelona.
- Trasllats de l'aeroport / vaixell/aeroport
- Trasllats de les nostres terminal a l'aeroport de Barcelona i tornada

de l'aeroport a les nostres terminals.

- Excursions opcionals. Begudes a les menjades, propines, taxes
i qualsevol altre servei no esmentat a l'apartat anterior.

- Assegurança de cobertura de cancel.lació

Preu per persona en Cabina Doble
(8 dies/7 nits : Avió + Creuer + Trasllats)

Taxes Aèries aprox:                 150/190 Euros
Taxes Creuer:                                   48 Euros
Assegurança
de cancel.laciò i d’assitència:           35 Euros

El Preu Inclou:

El Preu no inclou:

Rbla. Sant Isidre, 9
Telf. 938 037 556
08700 IGUALADA www.ferfrans.com

GC-419

- Salsburg i Regió dels Llacs 100 €

- Abadia de Melk 40 €

- Viena : Concert de Mozart 75 €

- Viena : Palau de Hofburg 30 €

- Racó del Danubi (Esztergom/Sant Andreu) 50 €

- Budapest: Parlament i Basílica . 40 €

Notes: Aquestes excursions depenen d'un mínim de 25
participants. Els preus son aproximats. Les excursions son
contractades i abonades al vaixell en metàl·lic.

Excursións opcionals:

M.S. SWISS DIAMOND **** Sup
Paquet de begudes als menjars (Vi,aigua, cervesa,refrescs)  105 €

Cob. Inferior     B

Cob. Superior A

:
:

1.590 Euros            1.640 Euros
1.740 Euros            1.790 Euros

Cabina Sup. A

Cabina Sup. B

Sortides en Grup          12 juny                 7 agost

Consulteu preus altres sortides


