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Itineraris especials per escoles 

Primer dia 

Origen – Barcelona - Budapest 

Sortida des d’origen a l'aeroport de Barcelona.  
Vol cap a l'aeroport de Budapest. Recepció per part del nostre guia en destinació que els farà una introducció de la capital i on estaràn allotjats 
durant les quatre nits següents.   
Distribució d'habitacions, sopar a l'hotel de Budapest i allotjament en habitacions múltiples, dobles per al professorat. 
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Segon dia 

esmorzar i perquè no es faci excessivament pesada l'estada, aproximadament a les 10 hores del matí el nostre guia els recollirà per començar una 
completa visita cultural per la capital hongaresa. 

Visita Cultural de Budapest visitant els interiors del Parlament i l'Òpera de Budapest, a on tindrem les entrades incloses. Visitarem dos edificis amb 
guies locals de parla hispana, veurem les joies de la coronació d'Hongria en el majestuós edifici neorenaixentista, a més coneixerem la famosa 
Òpera Estatal d'Hongria.  
El Parlament es reserva el dret d'admissió en dates especials, festius o visites oficials. En aquests casos en lloc del Parlament, es visitarà la Basílica 
de Sant Esteve.  

aproximadament entre les 12 del migdia i les 13 hores, dinarem en un restaurant típic de la capital. Posteriorment seguirem amb la visita que 
finalizará entre les 16/17 hores aproximadament. 

Resta del temps lliure fins a l'hora del sopar. Allotjament. 
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Tercer dia 

esmorzar i sortida a les 10 del matí amb el nostre guia per realitzar la visita al palau de Sissi i doma de cavalls. 

 
Després d'un curt viatge de 30 minuts arribem a la ciutat de Gödöllő, per visitar la residència d'estiu de l'emperadriu Isabel (Sissi) on inclourà 
l’entrada amb un guia local amb un pastís i un cafè pels professors. La visita a l'interior del palau reial i dels jardins ens remunten a l'època de 
l'Imperi Austro-Hongarès.  
Després ens dirigim als estables a la Finca dels germans Lazar. Després d'un passeig en carruatge pel veïnat, assistiran a un espectacle de cavalls. 

durant la visita dinarem en un restaurant típic de la zona i prosseguirem fins a l'hora de la tornada que serà entre les 16/17 hores.  
Arribada temps lliure i trasllat fins a l'embarcador on farem una excursió de dos hores pel riu Danubi en vaixell per al grup, en privat.  
A on destaquen les il · luminacions de la preciosa ciutat.   
Soparem al vaixell, i tindrem inclosa una consumició.  
Tindrem el nostre guia de parla hispana al vaixell. Els guies donen explicacions en viu sobre els monuments que es van veient a la vora del Danubi. 
Durant la primera hora soparem i després es continua amb la visita i les explicacions, el grup pot pujar a la coberta per anar veient millor els 
monuments i sentir-se més a prop del Danubi.  

en finalitzar trasllats novament a l'hotel i allotjament. 
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Quart dia 

esmorzar i aproximadament a les 10 hores, com la resta de dies, el nostre guia els vindrà a buscar per fer una excursió al Racó del Danubi visitant 
les ciutats de Szentendre (Sant Andrés) i Visegrád. En arribar a Sant Andrés es visitarà la seva plaça central, l'Església Ortodoxa. Es deixarà temps 
lliure per fer compres o gaudir de la ciutat. Continuem a Visegrád on es dinarà (menú tres plats), coneixerem les ruïnes del seu castell medieval i 
veurem una panoràmica excel · lent sobre el revolt del riu Danubi.  

Muntarem en bobsleigh al turó de Visegrád !!!  
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És recreació perfecta per a totes les edats! En Visegrád al costat del mirador de Nagyvillám culebrejan el trineu estiuenc i alpí que esperen als 
turistes esportius i oberts a noves experiències durant tot l'any. 

Tornada a l'hotel, temps lliure fins l'hora de sopar. Allotjament. 

                                                                        

 

Cinquè dia 

esmorzar. Temps lliure per realitzar compres per la ciutat fins l'hora del trasllat a l'aeroport de Budapest per tornar a Barcelona.  
Vol fins a Barcelona, arribada a on els nostres autocars els esperaran per al trasllat fins a origen. Arribada a destí i fi dels nostres serveis. 
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Preu per persona 

Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

El preu inclou 

- Vols de Barcelona a Budapest directe, anada i tornada amb equipatge de 10 kilos. 
- Trasllats d’origen a Barcelona anada i tornada. 
- Hotels escollits. En règim de Mitja Pensió. 
- 3 dinars a restaurants típics. (Aigua i pa inclós) 
- Excursió amb vaixell pel Danubi 2 hores, amb sopar i consumició inclosa. (guia parla hispana). 
- 3 excursions Durant els dies de d’estada (guia parla hispana i chófers). 
- Trasllats en destinació inclosos de l’hotel al vaixell anada i tornada. 
- Pujada amb bobsleigh. 
- Gasolina, aparcaments i peatges. 
 
 
 

 

 

 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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El preu no inclou 

- No inclou gastos personals. 

 

En dates com cap d’any, Setmana Santa, Formula I. los els hotels es poden negar confirmar als estudiants 

En molts hotels a partir del 30 d’Abril es poden negar rebre grups d’estudiants. 

 

Condicions dels preus de grups  

 

• Els preus són orientatius, per cotitzacions sense prèvia reserva. El preu final depèn de la temporada i la disponibilitat de l'hotel.  
• Són preus per persona en habitacions MULTIPLES (TRPL o QUAD) en règim de PC incloent esmorzar buffet (o continental) i tots els impostos 
locals.  
• Les Mitges Pensions inclouen menú de tres plats sense begudes.  
• Els preus corresponen a les habitacions standard en els hotels.  
• Són preus vàlids per a grups de mínim 20 persones i màxim 50 persones. Per bloquejos de més de 50 pax es prega consultar ja que a partir de 
cert nombre d'habitacions dels hotels poden cotitzar de forma especial. (En aquest cas està calculat per 95 persones). 
• Les habitacions triples en molts hotels són habitacions dobles amb llit supletori.  
• En dates com Cap d'Any, Setmana Santa, GP de Formula I. o durant Conferències * els hotels poden canviar els preus, es prega consultar.  
• Els preus són vàlids per a grups d'estudiants.  
• S'ofereix una gratuïtat per cada 21 pax de pagament en habitació doble.  
• Per a un màxim de 2 professors per grup si aquests s'allotgen en hab. DBL, NO s'aplicarà el suplement d'habitació doble.  
• Alguns hotels demanaran dipositar una fiança a l'arribar que tornaran al grup si en sortir no hi ha cap desperfecte a les habitacions. Sobre la 
quantitat exacta avisarem a la confirmació.  
• Els preus són vàlids només si els serveis terrestres addicionals es contracten a través de Viatges Rovira. 
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NOTA:  Preu en base a la tarifa de vol óptima. 
 

 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra web o 

bien en nuestras Redes Sociales” 
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