Dia 02/Juny.- LLEIDA-BARCELONA-BUDAPEST.
Sortida des de Lleida destinació a Barcelona. Tràmits de facturació i sortida en
vol a les 09. 20h destinació Budapest. Arribada a les 12.20h. Trobada amb el
nostre guia i trasllat a Budapest per dinar. A la tarda, farem una visita guiada
d’aquesta ciutat, capital d'Hongria i considerada una de les més belles d’Europa.
És, en realitat, la unió de tres ciutats. Veurem la muntanya de Sant Gerard i
Buda amb el Bastió dels Pescadors on es troben els recintes del Castell i
l'Església de Maties, on tradicionalment coronaven els reis hongaresos. Trasllat
a l'hotel i registre. Sopar i allotjament a Budapest.
Dia 03/Juny.- BUDAPEST.
Esmorzar. Sortida per visitar els interiors del Parlament (aquesta institució es
reserva el dret d'admissió en ocasions especials com festius nacionals, visites de
cap d'estat, etc ...). A continuació visitarem la Basílica de Sant Esteve. Dinar en
un restaurant local. A la tarda seguirem amb la visita de Pest, la part est de la
ciutat. Passejarem per la majestuosa avinguda Andrássy, veurem l’edifici de
l’òpera i la Plaça dels Herois, commemorativa del mil·lenni de l'Estat Hongarès.
Visitarem també el barri jueu i la Gran Sinagoga, una de les més grans de tot el
món. Sopar folklòric i allotjament a Budapest.
Dia 04/Juny.- BUDAPEST-GODOLLO-BUDAPEST. (80 km)
Esmorzar. Avui realitzarem una excursió a Gödöllő, famós pel seu palau barroc,
un dels més grans del món. Després d'un breu trasllat des de Budapest
visitarem l'antiga residència d'estiu de la Reina Isabel de Baviera, més coneguda
com Sissí o Isabel d’Àustria, i de l’emperador d’Habsburg, Francesc Josep I
d’Àustria, també rei d'Hongria entre 1867 i 1916. Durant la visita al museu i el
passeig pels jardins del palau tornarem a l'època de l'Imperi austrohongarès. El
nostre guia ens descobrirà els secrets dels dormitoris, les portes ocultes, la vida
privada, i les infidelitats de la parella reial. A continuació ens traslladarem cap a
una típica granja hongaresa on assistirem a un espectacle de cavalls i d’història
dels pastors hongaresos. Dinar al mateix lloc. Retorn a Budapest. Sopar i
allotjament a Budapest.
Dia 05/Juny.-BUDAPEST-ESZTERGOM -VISEGRÁD- SZENTENDRE. (125 km)
Esmorzar. A l'hora indicada trobada amb el nostre guia i sortida direcció a
Esztergom, una antiga ciutat seu de l’Església catòlica a Hongria i on es troba la
Basílica d’Esztergom. És la catedral més famosa i més important de tota
Hongria. Després continuarem el nostre trajecte cap a Visegrád, aquí visitarem
l'antiga seu reial local on s'han conservat parts del palau d'estiu del rei Matías
Corvino. Les vistes des d’aquí són espectaculars. Dinar. Represa del viatge a
Szentendre, una petita ciutat d’artistes que destaca pels seus carrerons estrets
plens de galeries d'art i de botigues. Temps lliure per, si us ve de gust, passejar-

hi i fer unes compres. Retorn a Budapest. A la nit sopar creuer pel Danubi.
Tornada a l'hotel i allotjament a Budapest.
Dia 06/Juny.- BUDAPEST-HEREND-BALATON. (170km)
Esmorzar. Sortida amb el nostre guia cap a Herend, municipi de renom per la
manufactura de qualitat de porcellana. Farem una visita guiada pels tallers
d’una de les fàbriques de porcellana més important del món, fundada el 1826.
Dinar en una "Csárda". A continuació ens traslladarem a Balatonfüred, el
balneari més antic d’Hongria, situat a la vora del Llac Balaton, el més gran
d'aigua dolça a l’Europa Central. Arribada i registre a l'hotel. Sopar i allotjament
a Balatonfüred.
Dia 07/Juny.- BALATON-TIHANY-KESZTHELY- BALATONFÜRED. (150km)
Esmorzar. Sortida cap a la península de Tihany on visitarem l'Abadia fundada
l'any 1055 pel rei Andreu I d'Hongria (hi està enterrat aquí). L'Abadia va ser
remodelada amb estil barroc i és un dels llocs més visitats de la zona. Trasllat a
Keszthely on tindrem el dinar i on visitarem una de les tres cases de camp
d'Hongria, el palau de Festetics. Retorn a Balatonfüred. Resta de la tarda lliure.
Sopar i allotjament a Balatonfüred.
Dia 08/Juny.- BALATON-PANNONHALMA-GYOR. (110km)
Esmorzar. Sortida amb el nostre guia cap a Pannonhalma on visitarem l'Abadia
benedictina del mateix nom, situada a la muntanya de Sant Martí i declarada
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Dinar en un restaurant típic al costat
de l'Abadia. Breu temps lliure i a l'hora indicada sortida cap a Győr. Arribada i
registre a l'hotel. Sopar i allotjament a Győr.
Dia 09/Juny.- GYÖR-AEROPORT DE BUDAPEST-BARCELONA. (150km)
Esmorzar. A continuació visita de la ciutat barroca de Győr anomenada "la ciutat
de les trobades". Veurem, entre altres, la Catedral del Bisbat, el Gall d'Or, que és
el símbol de la ciutat, situat al pou ornamental de la plaça de la Porta del
Danubi i l'estàtua de la "Verge de l'Escuma", considerada una de les millors
escultures d'Hongria. Dinar en un restaurant local. Després de dinar temps
lliure. Sortida cap a l'aeroport de Budapest. Tràmits de facturació i sortida amb
el vol de les 22:20h destí Barcelona. Arribada a les 00:15h. Continuació en
autocar fins a Lleida (sopar tipus pícnic a l’autocar de camí).

EL VIATGE INCLOU:
- Bitllets d'avió:
• Barcelona-Budapest.
• Budapest-Barcelona.
- Trasllat Lleida-Barcelona aeroport-Lleida.
- Assegurança d'assistència en viatge.
(Assegurança de cancel·lació opcional 45 €)
- Motxilla de viatge.
- Dossier personalitzat de viatge.
- Hotels 4 **** (cèntrics)
- Pensió completa durant el viatge.
- Guia acompanyant durant tot el viatge.
- Auriculars per a millor audició del guia durant totes les visites.
- Entrades:
• Budapest: Església de Maties, Bastió dels Pescadors, el Parlament, la
Basílica de Sant Esteve amb pujada amb ascensor a la torre, la Gran
Sinagoga amb el Museu.
• Gödöllő: Palau d´estiu de Sissi i Francisco José.
• Visegrád: restos del Palau del rei Corvino i la Torre del Castell.
• Herend: Manufactura de Porcellana.
• Tihany: l´Abadia.
• Keszthely: Palau de Festetics.
• Pannonhalma: l´Abadia.
• Győr: la Catedral.

