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Des de  

690 € 

 
GC 1881 

Hongria imprescindible 12 dies 

Termalisme, palaus i llegat cultural 

 

Hongria presenta tots els requisits per unes vacances completes amb el patrimoni de la seva capital, Budapest, la magnífica Pécs, 

l’esplèndida Sopron i els grans palaus de Fertod i Heviz, els grans paisatges de l’estepa hongaresa, el mar interior del llac Balaton 

i els vins d’Eger, sense oblidar els històrics assentaments del meandre del Danubi. Hongria, a més, és famosa pel seu termalisme. 

 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 
 

 
 

 

 
 

Dia 1-2. - Arribada a Budapest. Dies lliures per descobrir la capital. 

Dia 3. – Recollida del vehicle i ruta cap al meandre del Danubi: 

visites a Szentendre, Visegrád i Esztergom. Nit. 

Dia 4. – Ruta cap a Tata, visita del castell i el llac. Seguim cap a 

Gyor i el palau de Fertod. Arribada a Sopron i nit.  

Dia 5. – Sopron i ruta al llac Balaton.  Palau de Keszthely  . 

Dia 6. – Balneari de Heviz, Tihany, Balatonfüred i Veszprém.  

Dia 7. – Ruta cap a Pécs, que guarda antigues esglèsies Patrimoni 

Mundial i una rica herència otomana. Nit. 

Dia 8. - Castell de Siklós, al sud de Pécs, i ruta cap al nord. Visites a 

Paks i Kecskemét i nit. 

Dia 9. – Parc Nacional d’Hortobágy (estepa o puszta hongaresa). 

Després, trasllat a la zona vinícola de Tokaj, Patrimoni Mundial, i 

arribada i visites a Sárospatak. Visita del castell i nit. 

Dia 10. – Ruta cap a Eger, famosa per les seves bodegues, passant 

per Miskolc. Opció de passar pel Parc Nacional d’Aggtelek.  

Dia 11. – Ruta cap a Hollökö, Patrimoni Mundial i, després, palau 

de Gödöllö. Opció de passar pel balneari de Gyongyos. Nit. 

Dia 12. –  Devolució del cotxe a l’aeroport i vol. 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: 11 nits en 3 estrelles amb esmorzar, cotxe de lloguer per als 

dies programats, trasllat aeroport-hotel a Budapest, dossier de ruta 

(què fer, horaris, preus, mapes ...) + 100% gestions 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

complementar aquest viatge), assegurances opcionals 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger  
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Parlament hongarès i pas del Danubi per Budapest                

 

 

                       

Tihany i el llac Balaton 

 

 

 

Parc Nacional d’Hortobágy 

  

 

Sopron 

 

 

 

Pécs 

 

 

 Höllökö 

 


