
 

 
Primavera musical a Budapest 

Del 3 al 6 de març  2018 

 

 

Considerada com una de les ciutats més belles d’Europa, Budapest encanta al visitant per la 
seva elegància i cultura. Budapest és una ciutat vibrant, activa i dinàmica que ofereix al visitant 
un mosaic de paisatges  

Us proposem una escapada de primavera a Budapest, un viatge musical per assistir al Festival 
d’Orquestra de Budapest i al Teatre Erkel per gaudir de l’òpera Lucia di Lammermor de Donizetti. 
Vine amb nosaltres a descobrir els secrets de Budapest i a encisar-te per la màgia d’aquesta 
ciutat!  
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Itinerari 

 Barcelona – Budapest, - Dissabte 03 de març 

Sortida amb l’autocar del Club del Viatger des dels diversos punts de recollida i en direcció a l’Aeroport de Barcelona per 
volar cap a Budapest via una ciutat europea. A l’arribada realitzarem una visita panoràmica de la ciutat que ens permetrà 
conèixer els principals edificis i monuments i endinsar-nos en la seva història. Posteriorment anirem cap al nostre hotel, 
al centre de la ciutat, per preparar-nos i sortir cap al Teatre Erkel, amb una de les millors acústiques d’Europa, i gaudir 
de l’òpera Lucia di Lammermor de Gaetano Donizetti! Un cop acabada l’òpera, tornarem al nostre hotel on soparem i ens 
hi allotjarem.  

 Budapest monumental i històric, - Diumenge, 04 de març 

Esmorzar a l’hotel i visita de Budapest amb el nostre guia local. La capital d’Hongria és una de les ciutats més belles i 
monumentals d’Europa, no en va se la coneix amb el nom de la Perla del Danubi. Fundada per celtes, la ciutat fou 
conquerida pels magiars hongaresos i s’erigí com un important centre intel·lectual i comercial durant el Renaixement. 
Ocupada pels turcs fou alliberada per la dinastia Habsburg, la qual regnà a Àustria ¡-Hongria fins al final de la Primera 
Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial i fins el 1989 es convertí en capital de la República Popular 
d’Hongria, sota influència soviètica. A partir d’aleshores Hongria s’ha integrat a la Unió Europea des de l’any 2004. 
Visitarem els principals monuments de Buda i de Pest, el Parlament, el Bastió dels Pescadors i el pont de les cadenes. 
Dinar a un restaurant local. A la tarda seguirem passejant per la ciutat. Al vespre assistirem al Budapest Festival 
Orchestra. Posteriorment tornarem a l’hotel per sopar i allotjar-nos-hi. 

 Budapest cultural i musical,- Dilluns 05 de març 

Esmorzar a l’hotel i visita de la ciutat, considerada la Perla del Danubi i la que ha estat una de les ciutats més importants 
i puixants de l’Imperi Austrohongarès. Visitarem els interiors de l’Òpera Estatal de Budapest i el barri jueu de la ciutat, tot 
descobrint-ne la seva apassionant història. Dinar a un restaurant local. A la tarda ens traslladarem al balneari més famós 
de la ciutat, el Balneari de Széchenyi on podrem gaudir dels seus banys termals. Posteriorment, tornarem a l’hotel per 
preparar-nos pel sopar de comiat a l’interior d’una embarcació que ens passejarà pel Danubi acompanyats de música de 
piano en directe i gaudint de les magnífiques vistes de Budapest il·luminat. Allotjament a l’hotel.  

 Budapest – Szentendre – Barcelona, - Dimarts 06 de març 

 Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la pintoresca població de Szentendre, d’arquitectura barroca i carrerons estrets i 
empedrats. Szentendre és una de les ciutats més atractives de la regió de Budapest i un magnífic exemple de 
l’arquitectura i estil de vida hongarès. Visitarem la ciutat acompanyats del guia local, gaudirem d’un aperitiu i passat el 
migdia ens traslladarem a l’aeroport de Budapest per volar cap a Barcelona. Un cop arribem l’autocar del Club del Viatger 
ens recollirà i ens portarà als mateixos punts de trobada del primer dia. 

 

Aquest viatge inclou 

 Vol d’anada i tornada en classe turista a Budapest via una ciutat europea  

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge 

 Guia local castellanoparlant durant tota l’estada 

 Allotjament a  un hotel de 4 estrelles 

 Totes les visites especificades al programa 

 Entrada al Parlament de Budapest i a l’Òpera Estatal de Budapest 

 Entrades amb bona visibilitat al Teatre Ekel per gaudir de l’òpera  Lucia di Lammermor de Gaetano Donizetti 

 Entrades amb bona visibilitat per al concert del Budapest Festival Orchestra 

 Pensió completa durant tot el viatge des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer. 

 Begudes incloses (aigua i refresc o copa de vi) 
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 Esmorzar bufet diari 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les propines 

 Assegurança opcional d’anul·lació. Preu 35 € 

Preus 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………::::…………………………….  300 € 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………………………….  1.495 € 

Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

Amb data 5 de desembre 2017: 500 € (data en que aconsellem contractar assegurança de cancel·lació) 
Amb data 17 de gener  2018:  Resta del viatge 

Nota important 

Degut a la poca disponibilitat i exclusivitat d’alguns dels serveis del viatge i a la conseqüent necessitat de confirmar-los 
el més aviat possible, aconsellem fer les reserves amb la màxima antelació 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


