
DANUBI

CREUER PEL DANUBI
Budapest - Bratislava - Viena - Melk - Linz - Praga 

Del 27 d’agost al 5 de setembre 2018
Grup Exclusiu reduït

Acompanyat des d’Andorra
Places limitades

Plaça Guillemó, 5
Andorra la Vella
+376 806 006

emocions@andorra.ad

Pl. Coprínceps, 4, local 3
Escaldes-Engordany

+376 829 044
emocions2@andorra.ad

Carrer de l’Aigüeta, 18
Andorra la Vella
+376 807 900

emocions3@andorra.ad



ITINERARI

27 AGO: ANDORRA - BARCELONA – PRAGA – BUDAPEST 
28 AGO: BUDAPEST
29 AGO: BUDAPEST – ESZTERGOM – BRATISLAVA
30 AGO: BRATISLAVA – VIENA
31 AGO: VIENA
1 SET: DÜRNSTEIN – MELK
2 SET: LINZ I SALZBURG
3 SET: LINZ – CESKY KRUMLOV – PRAGA
4 SET: PRAGA
5 SET: PRAGA – BARCELONA – ANDORRA



ITINERARI

27 AGO: ANDORRA - BARCELONA – PRAGA – BUDAPEST 
Sopar inclòs
Sortida des d’Andorra cap a Barcelona per agafar el vol amb destinació Praga i 
posterior connexió a Budapest. Arribada i trasllat al Port de Budapest per embarcar al 
vaixell “MS Swiss Diamond”. Còctel de benvinguda i presentació de la tripulació. 
Sopar i allotjament a bord. 

28 AGO: BUDAPEST
Pensió completa
Budapest és la capital més unida al Danubi, un dels rius navegables més grans d'Europa 
i que creua la ciutat d’orient a occident. Espiritual i tranquil·la, és una antiga joia de 
l'Imperi Austro-Hongarès. Al matí, visita panoràmica de la ciutat: Els bulevards, el 
Parlament, l’Òpera, la Plaça dels herois. També podrem gaudir de la visita guiada a 
l'Església Matías. Sopar de gala, espectacle ofert per l'equip del vaixell i navegació 
nocturna. Allotjament a bord.

29 AGO: BUDAPEST – ESZTERGOM – BRATISLAVA
Pensió completa
Matí lliure a Budapest. A la tarda es podrà triar entre navegació o excursió a la “Curva
del Danubio”,  per la qual es sortirà en autobús per visitar la Basílica de Esztergom, 
capital religiosa d'Hongria. A la tarda, navegació cap a Vysegrad, el cor del famós 
“Recodo del Danubio” per admirar el panorama des del castell a més de 200 m 
d'altura. Seguirem a Szentendre, ciutat situada a només una vintena de quilòmetres de 
Budapest on nombrosos artistes s'hi han instal·lat, per la qual cosa se’l coneix com el 
“Montmartre” hongarès. Szentendre va ser dotada d’una església ortodoxa en 1690, 
quan una gran majoria de població sèrbia vivia aquí. Escala tècnica a Esztergom i 
embarcament de les persones que hagin escollit fer l’excursió. Allotjament a bord.



ITINERARI

30 AGO: BRATISLAVA – VIENA
Pensió completa
Arribada a Bratislava i visita d'aquesta antiga ciutat de coronacions imperials, avui jove 
i activa capital de la recent República Eslovaca. Passeig guiat pel centre de la ciutat, 
durant el qual podrem veure el Palau de l’Arzobispat, el Teatre Nacional, la Catedral de 
Sant Martín, la Porta Michalska i l'Ajuntament. Continuació cap a Viena, la ciutat del 
cor de l'Europa Central, que evoca a través de les seves valls la fastuositat de l'Imperi 
dels Habsburg. Allotjament a bord.

31 AGO: VIENA
Pensió completa
Visita guiada de la capital d'Àustria, durant la qual, gaudirem d’edificis i monuments 
com l’Opera, l’Ajuntament, el Parlament, el Barri dels museus, el Palau d’Hofburg i el 
vell centre històric per acabar a la Catedral de Sant Esteve. A la tarda, visita del Palau 
de Schönbrunn. Al vespre, assistirem a un concert al Kursalon o un lloc similar, tipus 
Koncerthouse. Sopar i allotjament a bord. 

1 SET: DÜRNSTEIN – MELK
Pensió completa
Arribada a primera hora a Dürnstein. Temps lliure per visitar aquesta vila situada en el 
cor de la Vall de Wachau, una de les regions més famoses d'Àustria. Va ser aquí, 
concretament al Castell de Kueringer, on Ricardo “Cor de León” va estar presoner 
després de la seva tornada de les Croades. A l’hora indicada sortida a Melk, ciutat 
pintoresca als peus d'una Abadia Benedictina de 900 anys d'història, situada en una de 
les regions més belles de la vall del Danubi, Wachau. Visita de la Abadia. Sopar de gala 
amb espectable i nit de ball. Allotjament a bord.

2 SET: LINZ I SALZBURG
Pensió completa
Excursió de dia a Salzburg. A la tornada, visita ràpida de la ciutat de Linz
Linz és la capital de l'Alta Àustria i una preciosa ciutat barroca, situada entre la Vall del 
Danubi i l'antiga ruta de la sal, és des del segle XIX el port més important d’aquesta 
part del Danubi. Allotjament a bord. 



ITINERARI

3 SET: LINZ – CESKY KRUMLOV – PRAGA
Pensió completa
Desembarcament a Linz (Àustria) i trasllat a la ciutat de Praga. Durant el camí 
realitzarem la  visita de Cesky Krumlov, una ciutat txeca que forma part de la llista de la 
UNESCO com a Patrimoni de la humanitat des de 1992. Està situada a la Regió de la 
Bohèmia Meridional. Durant aquesta visita podrem gaudir d’una barreja d’arquitectura 
gòtica, renaixentista i barroca que caracteritza els seus edificis. La visita inclou la 
entrada al castell i el dinar en un restaurant amb fantàstiques vistes al riu. Sopar inclòs.
Allotjament a l’hotel.

4 SET: PRAGA
Pensió completa
Visita completa de la ciutat de Praga, la capital de la República Txeca situada a la vora 
del riu Moldava a la regió de Bohèmia Central. Se la coneix com la ciutat de les cent 
cúpules o la ciutat daurada, i des de 1992 el seu casc antic és part del patrimoni de la 
humanitat. Al matí gaudirem de la visita de la ciudad Vella, el barri jueu i el Pont de 
Carlo. Al migdia gaudirem del menjar típic de la República Txeca a prop del famós Pont 
i a la tarda tindrem l’oportunitat de visitar l’emblemàtic Castell de Praga i la Ciutat 
Petita. Sopar inclòs. Allotjament a l’hotel.

5 SET: PRAGA – BARCELONA – ANDORRA
Esmorzar
A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per sortir en el vol de les 11h00 cap a 
Barcelona. Arribada a Barcelona a les 13h20 i trasllat cap a Andorra.



ALLOTJAMENTS

CREUER
Del 27 d’Agost al 3 de setembre Creuer MS Swiss Diamond
Estada de 7 nits en Pensió Completa 4 **** Sup.

PRAGA
Del 3 al 5 de setembre Hotel Eurostars Thalia
Estada de 2 nits en règim d’allotjament i esmorzar 5*****



TARIFES

PREUS PER PERSONA
Preu per persona en base habitació doble .................................................................. 2.985€
Taxes aprox. (port i aeroport).........................................................................................114€
Assegurança d’assistència i anul·lació...............................................................................45€
Suplement per persona en habitació individual......................................................a consultar

SERVEIS INCLOSOS:
Vols Barcelona-Praga-Budapest i Praga-Barcelona.
Trasllats Andorra – aeroport de Barcelona - Andorra
Tots els trasllats segons itinerari.
7 nits de creuer segons itinerari.
2 nits d’allotjament a Praga a l’hotel indicat.
Pensió complerta segons itinerari. 
Begudes incloses a tots els àpats del vaixell. 
Totes les excursions segons itinerari.
Entrades als monuments mencionats a l’itinerari.
1 Guia acompanyant de la pròpia agència.

SERVEIS NO INCLOSOS:
Taxes aèries i de port (114€/ persona)
Assegurança de viatge (45 €/persona)
Begudes.
Propines i extres personals.
Tot el que no estigui especificat a “serveis inclosos”.

Notes Importants:
No serem responsables de qualsevol retràs, canvi a l’itinerari per situacions naturals, vagues polítiques o locals, 
les cancel·lacions de vols o qualsevol altre circumstància imprevista. 

INSCRIPCIONS I CONDICIONS DE PAGAMENT:
En el moment de la reserva en ferm s’abonarà 400.00€

30 dies abans de la sortida s’abonarà un 40% de la totalitat.
15 dies abans de la sortida s’abonarà el 50% restant.

REQUISITS PER A VIATJAR:
Passaport vigent amb una validesa mínima de 6 mesos.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ:
Anul·lació amb més de 45 dies abans de la sortida: 25% de despeses. Entre 45 i 31 dies abans de la data de 
sortida: 50% de despeses. Entre 30 i 15 dies abans de la data de sortida: 70% de despeses. Amb menys de 15 
dies abans de la sortida: 100% de despeses. 
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cap lloc és igual.
cada indret que visites

et transforma, et fa créixer.

no importa on vagis,
si és a prop, o lluny.

allà on siguis, sempre tindràs la sensació
d'abandonar alguna cosa,

i endur-te'n de noves que t’acompanyaran
per sempre

per això volem compartir
la nostra passió amb tu.

per això només et demanarem una cosa,
allà on vagis;

emociona’t


