Creuer en grup pel Danubi
Viatge en creuer en grup pel Danubi amb tot inclòs i guia acompanyant de Viatges
Alemany del 28 d’agost al 4 de setembre

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS
INICI / FINAL:
PASSAU - (ALEMANYA) / PASSAU - (ALEMANYA)

Serveis
Inclosos

No inclosos

Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic,

Despeses de caràcter personal i qualsevol altre servei no

Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada.

especificat.

Avió: Barcelona / Munich / Barcelona.

Visites o excursions indicades com a opcionals.

Facturació d’una maleta de 23 kg per persona.

Propines a bord (aprox. 8 € per persona i dia).

Taxes d’aeroport incloses (65 €) i d’embarcament.
Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge.
Guies de parla espanyola durant les visites i el creuer.
CREUER FLUVIAL de 7 nits en cabina doble, categoria
estàndard.
Pensió completa durant tot el creuer.
Totes les visites i excursions especificades a l’itinerari.
Begudes incloses, il·limitades durant tot el dia.
Activitats i entreteniment a bord.
Assegurança d’assistència durant el viatge (fins a 12.000 €) i
assegurança d’anul·lació (fins a 2.500 €).

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
Dia 28 d’agost: BARCELONA - MUNIC
Sortida de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona, per embarcar en el vol de la companyia LUFTHANSA a les
09:20 h amb destinació a MUNIC. Arribada a les 11:20 h. Assistència a l’aeroport i trasllat fins a Passau on embarcarem al
creuer MS RIVER SAPPHIRE. Dinar al vaixell. Còctel de benvinguda i presentació de la tripulació. Sopar i allotjament al vaixell.
Navegació durant la nit.

Dia 29 d’agost: MELK - VALL DE WACHAU - VIENA (Pensió completa)
A primera hora del matí arribarem a la ciutat de Melk. Acompanyats d’un guia visitarem aquesta típica població de la vall de
Wachau, famosa per la seva Abadia benedictina, encara activa, que durant segles ha dominat aquesta vall del Danubi. El
barroc més espectacular d’Àustria es mostra en aquesta abadia que no deixa a ningú indiferent. El mateix Umberto Eco es va
inspirar en parts d'aquest centre religiós per desenvolupar la seva novel·la més coneguda. Tindrem temps lliure per visitar el
seu interior i la seva famosa biblioteca. Posteriorment, gaudirem d'una magnífica tarda de navegació per la Vall (36 km) fins a
Krems, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2000. Creuer comentat on anirem explicant els llocs més
importants de la nostra travessia, així com múltiples històries i llegendes que fan d'aquesta zona una de les més conegudes
de tot el país. Al final de la tarda arribada a VIENA. Sopar a bord i temps lliure per gaudir de les magnífiques instal·lacions del
vaixell i passejar per la ciutat.

Dia 30 d’agost: VIENA (Pensió Completa)
A primera hora farem una visita panoràmica a la capital austríaca. Recorrerem els seus principals carrers i avingudes, passant
per la famosa Òpera, els museus d’Història Natural i el d’Història de l’Art, coneguts com els museus bessons de Viena, a la
Plaça de Maria Teresa, Església Votiva, Parlament i el magnífic ajuntament de la ciutat, per acabar amb un passeig a peu pels
carrers del nucli antic fins a la Catedral de Sant Esteve. Tarda lliure a la ciutat per poder seguir descobrint aquesta magnífica
capital o per fer la visita opcional de la famosa Òpera de Viena i el passeig Imperial, on descobrirem acompanyats per un guia
local els racons més bells de la ciutat. Nit de navegació.

Dia 31 d’agost: BUDAPEST (Pensió completa)
Al matí arribarem a BUDAPEST. Arribada amb creuer comentat seguint la riba de la ciutat, el tram urbà més espectacular del
Danubi, gaudint des de la comoditat del nostre vaixell. Abans de dinar, passeig guiat pel centre de la ciutat. A primera hora
de la tarda visita panoràmica de la ciutat on recorrerem les dues ribes, les grans avingudes i la zona administrativa de Pest,
amb una parada a la Plaça dels Herois, i la posterior pujada al castell de Buda on farem un passeig a peu per la zona més
antiga de la ciutat amb unes vistes privilegiades. Aquesta nit podem assistir a un sopar zíngar opcional amb espectacle
folklòric i posterior ascens a la Ciutadella per poder observar “Budapest Il·luminat”.

Dia 1 de setembre: BUDAPEST (Pensió completa)
Matí lliure a BUDAPEST per poder gaudir de la ciutat. Possibilitat de realitzar alguna activitat cultural opcional com la visita del
majestuós edifici del Parlament hongarès i la basílica de Sant Esteve amb guia local. Tarda de navegació. Avui gaudirem amb
els paisatges de la Virada del Danubi, brusc gir del Danubi cap al sud que genera un dels meandres més grans del seu
recorregut. L'Hongria profunda, rural, tan desconeguda ens sorprendrà amb poblacions com Vacs, Vysegrad i el Castell dels
Núvols a dalt d’un turó, lloc de refugi dels sobirans magiars en temps de pressió a les seves fronteres; o la impressionant
vista de la Catedral d'Esztergom, un dels temples més grans d'Europa i seu de l'Església hongaresa. Seguirem el Danubi, que
és la frontera entre Hongria i Eslovàquia, fins a la capital BRATISLAVA. Temps lliure per relaxar-se i gaudir del vaixell. Nit de
navegació.

Dia 2 de setembre: BRATISLAVA (Pensió completa)
BRATISLAVA, la capital eslovaca, ens espera en aquesta jornada. Visita panoràmica inclosa d'una ciutat encara molt
desconeguda però que es converteix en una de les sorpreses més agradables del viatge. En el nostre recorregut veurem
l'Òpera Nacional, la Catedral de Sant Martí, la porta de Sant Miquel, l'ajuntament, el Palau Arquebisbal i els palauets de les
grans famílies aristocràtiques de l'Imperi Austrohongarès. Des de la part alta de la ciutat el Castell domina el panorama sobre
el Danubi. Tarda lliure per a un darrer passeig per la ciutat, pujar al mirador del Pont Nou o fer alguna compra. El Danubi és
cultural i històricament inesgotable, el nostre tram de navegació d'avui ens segueix oferint tresors només admirables des del
seu curs: El Castell de Devin, a la confluència amb el riu Morava, o el preciós poble emmurallat de Hainburg són la porta
d'entrada al Parc Nacional del Danubi. Nit de navegació.

Dia 3 de setembre: DURNSTEIN (Pensió completa)
A primera hora del matí arribarem a la famosa localitat de DÜRNSTEIN, una de les poblacions més boniques i més ben
conservades de tota Àustria. Passejar pels seus carrers empedrats és passejar per la història. Les ruïnes del seu castell ens
recorden el presidi de “Ricard Cor de Lleó” a la tornada de la III Croada. Els seus costeruts vessants plens de terrasses de
vinyes ens conviden a tastar algun dels seus bons vins i els deliciosos dolços d'albercoc. Acompanyats pel nostre guia farem
una visita inclosa de la ciutat i disposarem de temps lliure per perdre’ns pels seus carrerons. A la tarda darrera gran
navegació del nostre creuer, travessant Greim i el seu magnífic castell propietat de la família Saxònia–Coburgo i LINZ, fins a
arribar de nou a PASSAU.

Dia 4 de setembre: PASSAU – MUNIC - BARCELONA
Esmorzar al vaixell. Trasllat a l’aeroport de Munic. Sortida en vol de Lufthansa, arribada a Barcelona a les 17:45 h. Trasllat a
les nostres terminals i FI DEL VIATGE.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preu per persona
Cabina doble

Supl. cabina individual Taxes
2.095 € 535 €

65 €

Cabina doble superior 2.292 € 575 €
Cabina doble de luxe 2.380 € 585 €

Informació addicional
Preus calculats el 09.02.2022, segons tipus de canvi de divisa, preu de transport, cost combustible i impostos i taxes sobre
els serveis inclosos al viatge, vigents a l’esmentada data.
Fins a 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord
amb l’establert a l’apartat 11 de les Condicions Generals del contracte de viatge combinat. D’igual manera el viatger tindrà
dret a la reducció de preu per variació al seu favor dels esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal cas deduir
del reemborsament els costos administratius reals de la seva tramitació.
EN RELACIÓ AL COVID19 : VIATGE SUBJECTE A LES CONDICIONS DELS PAÏSOS VISITATS, actualitzarem els
requisits necessaris seguint la normativa que es vagi publicant
Places limitades. Grup mínim de 20 persones. Data límit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants: 05.08.2022.

Sortida de Reus i Valls, mínim 6 persones.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

