
Dia 3. BUDAPEST - PANNONHALMA -
HEREND - BALATONFÜRED (230 kms)
Esmorzar. Començarem el nostre viatge
per descobrir Hongria. Primer arribarem a
la mil•lenària abadia de Pannonhalma on
visitarem el més antic i més important
monestir benedictí d’Hongria que va ser
fundat l'any 996 i va ser declarat Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO. Veurem el
claustre, l'Església, la Cripta i la
impressionant Biblioteca amb més de
360.000 valuosos volums. Seguirem a la
ciutat de Herend que va donar el seu nom a
la més important marca de porcellanes del
país. En la fàbrica coneixerem com neixen
aquestes precioses peces de porcellana
fina. Dinarem a Herend.

Continuarem cap al Llac Balaton per
arribar al Balneari més tradicional de
l'estany: Balatonfüred. Coneixerem la
ciutat, el seu barri històric de segle XIX.,
Passejarem per la seva "marina" i pel seu
famós Passeig Tagore. Veurem la seu
sanatori de fama mundial on tanta gent
famosa s'ha recuperat de les seves
malalties cardíaques. Allotjament a
Balatonfüred i Sopar.Anna Grand Hotel ****

Dia 4. BALATONFÜRED - TIHANY -
KESZTHELY - HÉVIZ - PECS (240 Kms.)
Esmorzar. Sortirem per conèixer la
península Tihany. Visitarem l'Abadia
situada al turó de Tihany, on hi ha l'única
tomba reial intacta d'Hongria, la d’András I.
El monestir es va fundar amb la seva ajuda
en l'any 1055.A la cripta veurem la còpia de
la carta fundacional de l'Abadia.
Passejarem pels carrers de la vila entre les
cases antigues dels pescadors que formen
un museu etnogràfic. Tindrem la
possibilitat de comprar productes de
l'artesania de la regió. Travessant la regió
de Badacsony, famós pels seus vins i la
muntanya volcànica, arribarem a la
població de Hévíz, famosa pel seu famós
llac termal, el més gran d'Europa (47000
m2). Té forma d'embut, arribant a 45
metres de profunditat al centre, on
sorgeixen les aigües calentes que, a
l'arribar a la superfície, es mantenen en uns
35 graus a l'estiu i 26 a l'hivern. Tota l'aigua
de l'estany es renova cada 28 hores. Les
seves aigües són sulfuroses i minero-
medicionales, molt beneficioses per
combatre problemes musculars i artrosi.
També són curatius els llots del fons de
l'estany. Continuarem a Keszthely, la
localitat més occidental de l'estany i
especialment cèlebre pel seu magnífic
Castell de Festetics, amb més de cent
salons. Destaca la seva grandiosa
Biblioteca, que conté 52.000 volums, i el
seu parc, on s’hi fan magnífics concerts a
l'estiu. La família Festetics que va habitar el
castell entre 1745 i 1945 va impulsar el
desenvolupament de la regió. El Comte
György Festetics va fundar el primer
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Arribada a Budapest. Trasllat a l'hotel del
circuit. Temps lliure. Allotjament a l’Hotel

Esmorzar. Al matí visita panoràmica de
Budapest. Començant per la plaça dels
Herois, admirant els diferents estils del
Casillo de Vajdahunyad, seguirem la visita
passant pels Palaus de l'Avinguda
Andrassy, la Basílica, el Parlament; a la
riba del Buda arribarem passant pel pont
Margarida, fent una ullada sobre la elegant
illa amb el mateix nom. En el carrer
principal veurem un bany turc, i diversos
monuments importants de diferents
èpoques. Al barri medieval de Buda
entrarerm a l'Església Matias, pujarem al
Bastion de Pescadors, i en el temps lliure
podrem gaudir de l'ambient únic d'aquest
barri. Finalitzarm la visita després d'haver
passat per la Ciutadella (millor lloc de la
ciutat per fer una foto). Dinarem al centre.
A la tarda temps lliure, possibilitat de fer
una excursió opcional, visita cultural de
Budapest visitant per dins dels edificis més
bonics de la ciutat, com el Parlament,
l'Òpera i la Basílica de Sant Esteve. Sopar
lliure. Després de sopar hi haurà la
possibilitat de realitzar un passeig pel
Danubi admirant la ciutat il•luminada que
sembla, a aquestes hores, a un cofre de
joies.Allojament :Anna Grand Hotel ****

T62 Hotel sup***

HONGRIA al Complet - 8 dies
els nostres viatges

2020

8
dies

Rambla Sant Isidre, 9

Telf.  93 803 7556
08700 IGUALADA www.ferfrans.com

Sortides :  5, 26 abril - 24 maig - 7 juny  -  5, 19  juliol  -  2, 16, 23 d'agost  -  6, 20 setembre - 12 octubre



els nostres viatges
2020

Rambla Sant Isidre, 9

Telf.  93 803 7556
08700 IGUALADA

Aquí admirarem l'impressionant quadre
panoràmic de 120 metres de llarg
presentant al cap d’Árpád dels magiars que
porta el seu poble a les terres de la Gran
Plana. Així arriben les tribus hongareses a
la conca dels Carpats. Acabarem el dia a la
ciutat de Szeged, una joia al mig de la
plana, situada a la confluència dels rius
Tisza i Maros. Gaudirem dels seus
magnífics d'estil eclèctic i d'Art Nouveau. A
la plaça de la Catedral - que presencia tots
els anys el Festival de Teatre Lliure de la
ciutat i el Festival - veurem el Palau
Episcopal, la Universitat de Szeged,
l'Església Ortodoxa, el Palau Reök, una
obra mestra de l'art nouveau hongarès,
que ens recorda molt a algunes obres de
Gaudí encara que s'assegura que
l'arquitecte hongarès mai va conèixer les
obres del català. Un altre magnífic exemple
de el mateix estil és la Nova Sinagoga amb
dimensions impressionants. Allotjament en
Hódmezővásárhely a tan sols 25 km de
Szeged. Sopar lliure.

Esmorzar a l'hotel. Seguirem per la Gran
Plana, la regió més característica de país
per arribar a la ciutat de Kecskemét,
"capital" de la plana, i ciutat natal del
mundialment famós músic i compositor
Zoltán Kodály que va inventar el mètode
d'ensenyament musical basat en el solfeig
que s'empra en el món
sencer. Passejant pel centre veurem
diversos exemples del modernisme
hongarès, entre altres edificis importants:
la Sinagoga, l'Ajuntament, el Teatre, etc.
Anirem a una finca típica de la plana, on
gaudirem d’un espectacle folklòric amb
genets muntant a cavall amb una habilitat
espectacular. Dinarem a la mateixa finca,
un menú de tres plats, com la sopa gulyás
de fama mundial i altres. El menjar
s'acompanyarà amb música zíngara i vins
negres i blancs de la regió. Arribarem a
Budapest cap a la tarda. Resta del dia lliure
així com el sopar. Hotel

Ginkgo Hotel ****

T62 Hotel sup***

Dia 7. H O D M E Z O VA S A R H L E Y -
KECSKEMET - FINCA VARGA -
BUDAPEST (210 Kms.)

Collegium d'Agricultura d'Europa, va
construir el Balneari de Hévíz, va obrir les
portes de la seva biblioteca al públic i va
impulsar la vida cultural. A la ciutat hi ha
interessants edificis senyorials i un atractiu
museu, el Museu de Balaton, amb una
exposició sobre la primitiva navegació al
llac. Dinarem per la regió. A la tarda
arribarem per fi a la històrica ciutat de Pécs
que després de Budapest es considera
com la segona ciutat més visitada del país.
Sopar lliure.Allotjament: Corso Hotel ****

Esmorzar a l'hotel. Realitzarem la visita
panoràmica de la ciutat coneixent
l'espectacular Catedral de Sant Pere i Sant
Pau, la Necròpolis Paleocristiana -
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO -
la seva magnífica Plaça Major i els seus
voltants, la Mesquita dels temps del domini
otomà i una infinitat d'edificis i carrers que
ens parla d'una ciutat de dos mil anys.
Continuem cap a la regió vinícola més
important d'Hongria, Villány, productor
dels millors vins negres de país, gràcies al
fet que és la regió amb més hores solars,
amb el clima més càlid. El país compta
amb un total de 22 regions vinícoles, però
Villány és sens dubte una de les més
importants. Dinar amb degustació de vins
en una de les bodegues de més renom, a
Bodegues Gere, considerat com el
productor dels millors vins negres de país.
A la tarda tornarem a Pécs. Sopar lliure.

Esmorzar. Sortirem cap a la Gran Plana
per arribar a la històrica ciutat de Szeged.
En el camí farem una breu parada per
veure el centre d'una típica ciutat de la
plana, Baixa La ciutat de la dansa
"csárdás", la de la sopa de peix, és a dir
una caixa de tresor. Seguirem entre els
paisatges de la plana, la regió més
"hongaresa" del país. Arribarem a Szeged
per l'hora de dinar i després de tenir un
dinar típic a la "ciutat del Sol" ens dirigirem
a Ópusztaszer, Parc Nacional d'Història.
edificis

Dia 5. PECS - Regió vinícola de
VILLANY - PECS (80 KMS)

Dia 6. P E C S - B A I X A -
ÓPUSZTASZER - SZEGED (190 Kms)

Dia 8, BUDAPEST
Esmorzar

Esmorzar a l'hotel. Temps lliure fins a la
hora que realitzarem el trasllat cap a
l'aeroport.

Preu per persona en hab. doble:  975 €

Suplement 5 sopars:                      116 €

Sup. Hab. Individual :                       295 €

.
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El Preu Inclou:

Inclou les Entrades:

El preu No inclou:

· Trasllats de l’aeroport a l’Hotel a Budapest.
- Allotjament en hotels de 4 **** segons
programa (3 *** sup a Budapest)
- Autocar de luxe amb aire condicionat per a
tot el recorregut
- Guia local hispanoparlant durant tot el
circuit
- Règim de M.P. 6 dinars (un dinar amb
degustació de vins, un esmorzar típic amb
espectacle eqüestre)
- Espectacle eqüestre de la Plana
Hongaresa
- Degustació de vins en els cellers de renom
a la regió de Villány Gere Tamás & Zsolt

Budapest: a l'església Matías, a l'Bastió de
Pescadors
Herend: al l'museu i manufactura de
porcellanes
Pannonhalma: a l'Abadia - Tihany: l'Abadia
Keszthely: el Palau de Festetics
Pécs: la catedral, i a el mausoleu paleo-
cristià
Ópusztaszer: Parc Històric

- Els vols d’avió
Extres i begudes en hotels i restaurants;

- Propines i despeses personals;
- Tot no esmentat en l’apartat: el preu inclou;
- Assegurança d'assistencia i anul.lació
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Els preus NO inclouen els vols.
Els podem ajudar a fer reserva de vols a
partir de 165 € + taxes aèries. Consultar.


