CREUER FLUVIAL PEL
DANUBI
LA VALL IMPERIAL
Budapest, Kalocksa, Esztergom,
Bratislava,
Viena, Melk i Durnstein

Del 20 al 27 de Juliol 2012
Gent d´Avuí per Catalunya
Si existeix una Vall Imperial i amb història, aquesta no pot ser cap altra que la Vall del Danubi, el riu
més gran d’Europa, majestuós i romàntic, que esquitxa les ciutats més nobles del centre del Vell
Continent. Viena i el Palau de Shonbrunn, Budapest i la Ruta dels Magiars, Bratislava Màgica, la
Meravellosa Abadia de Melk i el Barroc de Durnstein i Grein. Aquest creuer ens permetrà descobrir
les capitals imperials, els paisatges més singulars i els poblets més autèntics de la Ruta dels
Emperadors... Un viatge fascinant i captivador!
DIA: 20 JULIOL 2012

LLOC: APT BCN, T1

HORA: 09h15

DIA 1 · BARCELONA – VIENA (Panoràmica)
DIA 2 · MELK
DIA 3 · BRATISLAVA
DIA 4 · KALOCSA
DIA 5 · BUDAPEST
DIA 6 · BUDAPEST – ESZTERGOM
DIA 7 · VIENA
DIA 8 · VIENA – BARCELONA

PREU PERSONA CABINA DOBLE: socis/es 1.635 €
No socis/es 1.650 € (SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 300 € MOLT LIMITADES
Reserves: ingressar 650 € Caixa 2100 1190 74 0200104244, amb nom i cognoms
El Preu Inclou:

El Preu No Inclou:

Bitllets aeris anada i tornada en classe turista
Taxes aèries i d’embarcament
Estada en cabina doble exterior climatitzada
Pensió completa a bord del vaixell
Begudes Incloses al Vaixell (Aigua, Vi i Cafè)
Cocktail de Benvinguda a bord
Programa d’animació a bord del vaixell
Sopar de Gala
Paquet d’excursions culturals indicat a l’itinerari
Guia acompanyant des de Barcelona
Guia local de parla hispana a les visites indicades
Assegurança d’assistència en viatge

Tot tipus d’Extres
Tot Allò No Especificat
Asseg. Opcional Cancel·lació 30 EUR

PAQUET D’EXCURSIONS CULTURALS INCLÒS:
Visita guiada de Budapest · Visita guiada de Bratislava · Visita guiada de Viena amb entrades
incloses al Palau de Schonbrunn i al Palau Hofburg · Visita panoràmica de Durnstein · Visita guiada
de l’Abadia de Melk · Visita panoràmica de la Puzsta Hongaresa · Sopar amb música a la Taverna
típica Heuriger al barri de Grinzing - Visita panoràmica d´Esztergom
INFORMACIÓ I RESERVES: GENT D´AVUI PER CATALUNYA - correu@donesavui.cat - telf. 932803760
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · C. Diputació 237, 7è 1a · 08007 Barcelona · www.kulturalia.es

Creuer Fluvial pel Danubi · Gent d´Avuí del 20 al 27 de Juliol 2012
DIA: 20 JULIOL 2012

LLOC: APT BCN, TERMINAL 1

HORA: 09h15

DIA 1
BARCELONA – VIENA
Presentació a l’aeroport de Barcelona a 1/4 de 10 del matí. Facturació dels equipatges i vol a
Viena. Arribada i trasllat en autocar cap al centre de la ciutat, on farem una interessant visita
panoràmica d’aquesta fabulosa capital austríaca, tot contemplant la riba del Danubi, la Seu de la
ONU, el Parc del Prater i la zona monumental del Ring de Viena. Tot seguit ens traslladarem al Port
Fluvial de Viena. Embarcament entre les 18h i les 19h. Acomodament a les nostres cabines, cocktail
de benvinguda i sopar a bord. Visita nocturna de Viena Il·luminada. Navegació i nit a bord.
DIA 2
MELK
Desembarcarem per visitar l’espectacular Abadia de Melk, coronada sobre un turó de 50 metres
sobre el Danubi, fou fundada per l’orde Benedictina en el segle XI i posteriorment reconstruïda en
estil barroc al segle XVIII per l’arquitecte Jakob Prandtauer. Es tracta d’un dels millors exemples de
l’art barroc a Àustria, integra un museu, una interessant biblioteca i un saló decorat en marbre.
Continuem la navegació cap a la localitat de Durnstein, emmarcada en la llegenda de Ricard Cor de
Lleó, posseeix una meravellosa Abadia policromada amb un dels més bonics campanars barrocs de
tota Àustria. Retorn al vaixell i naveguem cap a Bratislava. Nit a bord.
DIA 3
BRATISLAVA
Aquest matí descobrirem la capital d’Eslovàquia, Bratislava. Durem a terme una extensa visita
panoràmica guiada, on hi sobresurt el Castell Reial, del segle XIX, que ofereix alhora unes fabuloses
vistes sobre el Danubi, i el barri antic, en el qual, entrant per la Porta de Michel, l’única que es
conserva de l’època medieval, trobarem els principals monuments històrics. Continuació de la visita a
través de la Plaça Central envoltada d’elegants edificis i dominada per l’antic ajuntament de
Bratislava i el Palau Primacial finalitzat el 1781 per l’arquebisbe Josef Bathany. Breu temps lliure i
retorn al vaixell. Naveguem cap a Kalocsa, ja en terres hongareses. Nit a bord.
DIA 4
KALOCSA
Arribada a primera hora del matí i sortida per a visitar la Puzsta, coneguda com la gran plana
hongaresa, que fins al segle XIX fou la contrada més salvatge de l’oest del país. Coneixerem les
seves tradicions i el seu folklore assistint a un espectacle eqüestre. Retorn al vaixell i continuem la
navegació cap a Budapest. Nit a bord del vaixell.
DIA 5
BUDAPEST
Desembarcament i visita guiada de la ciutat de Budapest, la perla del Danubi. Primerament
descobrirem el barri de Buda, travessant el famós pont de les Cadenes fins arribar al seu esplèndid
castell, on serem convidats a contemplar les meravelloses vistes sobre la ciutat i el Danubi. Passejant
per aquest singular barri coneixerem el Bastió dels Pescadors, construït el 1902, on s’hi troba
l’església més antiga de la ciutat, Sant Maties, fundada l’any 1015. Tot seguit agafarem l’autocar
per a visitar el barri de Pest, on hi ressalta la monumental Plaça dels Herois, els banys turcs
Szechenyi, el Parc Zoològic, els Palaus Barrocs, el Castell Vajdahunyad i la famosa Avinguda
Andrassy, per a visitar la Catedral de Sant Esteve, construïda a finals del segle XIX. Molt a prop
visitarem l’exterior del Parlament Hongarès, obra magna de la enginyeria civil, en estil neogòtic, es
tracta d’un dels monuments més representatius d’Hongria. Al vespre, assistirem a un espectacle
folklòric a Budapest... Navegació i nit a bord del vaixell
DIA 6
BUDAPEST – ESZTERGOM
Arribada del vaixell a primera hora del matí i sortida per a descobrir la localitat d´Esztergom,
situada a la regió de Komarom a 50 Km de la capital, el lloc on fou coronat el primer rei hongarès.
Coneixerem la seva Basílica, la més gran església d´Hongria i seu del Primat i centre del clergat
catòlic a Hongria. Naveguem cap a Viena. Sopar de Gala a bord.

DIA 7
VIENA
Mitja Pensió a Bord. Avui coneixerem la magnífica capital austríaca, Viena. El seu passat de capital
imperial ha enriquit a Viena amb nombrosos monuments que envolten l’Avinguda del Ring: el
Parlament, l’Òpera, el Museu de Belles Arts, etc. Durant el passeig pels carrerons del casc antic
podrem admirar la Catedral de Sant Esteve. Tot seguit visitarem el Palau Imperial Hofburg, per a
conèixer de més a prop la sumptuosa vida de la cort imperial dels Habsburg. El palau, que fou erigit
durant el segle XIII, va acollir la família reial fins al 1918, destacant molt especialment les nobles i
riques sales de l´època de l´Emperador Francesc Josep i la seva esposa Elisabeth. Tot seguit
visitarem la Cambra d´Argent, una magnífica col.lecció de coberteria en argent exposada en una
taula milanesa de 30 metres de llarg, amb porcellana de l´Àsia Oriental. A la tarda, visitarem el
Palau Schönbrunn, palau d’estiueig construït per a Maria Teresa entre 1743 i 1749, i format per
1441 cambres, de les quals destaca la Galeria Gran, la més impressionant de les sales de recepció
del palau, amb 43 metres de longitud i 10 metres d’alçada. Els interiors ofereixen un autèntic tresor,
a través de frescos, pintures a l’oli, marqueteria, lacats, estucs i miralls, tapissos, marbres i cristall,
entre d’altres. Són curioses algunes habitacions com la Sala Xina, on hi ha un petit monta-càrregues
per a sopars íntims i una escala secreta que utilitzava Maria Teresa per a veure’s amb el seu amant,
el canceller austríac; la Sala dels Miralls, on l’emperadriu va rebre a Mozart quan aquest tenia tan
sols sis anys d’edat; així com la Cambra de Maria Antonieta. Retorn al Vaixell. Aquest vespre
sortirem per assistir a un sopar en la típica Taverna Heuriger al barri de Grinzing tot acompanyat
de música i vi de la Vall del Danubi. Retorn al Vaixell. Nit a bord.
DIA 8
VIENA – BARCELONA
Esmorzar. Desembarcament i trasllat al centre de la ciutat on disposarem de temps lliure per a
continuar coneixent la ciutat de Viena o bé per activitats personals. Trasllat a l’aeroport de Viena.
Facturació dels equipatges i volem cap a Barcelona. Final del viatge i dels nostres serveis desitjant
que hagin gaudit d’aquest magnífic creuer pel Danubi...
Pla de Vols Air Berlin
20/07/12 Barcelona – Viena AB8009 11h25 – 13h45
27/07/12 Viena – Barcelona AB8010 14h35 – 16h50

INFORMACIÓ I RESERVES: GENT D´AVUÍ PER CATALUNYA
correu@donesavui.cat - telf. 932803760
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · C. Diputació 237, 7è 1a · 08007 Barcelona · www.kulturalia.es

