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Budapest ha estat sempre un esplèndid secret centre

seus antics balnearis justifiquen una visita pausada. Molt a prop, s’extenen els històrics assentaments del meandre del Danub

(Szentendre, Visegrád, Esztergom). El circuit es pot completar amb la desconeguda Tata, amb el seu castell a la riba d’un llac.
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Budapest i el Danubi

Llegat històric i termalisme a Hongria

ha estat sempre un esplèndid secret centre-europeu eclipsat per Praga i Viena. Els seus atractius arquitectònics i els 

seus antics balnearis justifiquen una visita pausada. Molt a prop, s’extenen els històrics assentaments del meandre del Danub

re, Visegrád, Esztergom). El circuit es pot completar amb la desconeguda Tata, amb el seu castell a la riba d’un llac.

Itinerari suggerit:
 
 

Dia 1-2. - Arribada a Budapest

descobrir la capital hongaresa.

 

Dia 3. – Recollida del vehicle i trasllat cap al 

d’estiu de l’emperatriu Sissi, a 

Continuació i visites de

 

Dia 4. – Visita de Esztergom

del castell i el llac. Nit.

 

Dia 5. – Devolució del 

tornada. 

 

NOTA:  L’estada i la ruta és a mida i es pot retallar 

o allargar combinant amb altres destins propers a 

Budapest, com Höllokö

Eger o el llac Balanton

 

Les visites a Gödöllö i el meandre del Danubi es 

poden organitzar amb sortides guiades 

independents des de Budapest.

                                                               Preus i condicions: 

 

Inclou: 4 nits en 3 estrelles amb esmorzar, 

programats, trasllat aeroport-hotel a Budapest

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

 

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

complementar aquest viatge), assegurances 

 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger

Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

el Danubi (5 dies) 

Llegat històric i termalisme a Hongria 

europeu eclipsat per Praga i Viena. Els seus atractius arquitectònics i els 

seus antics balnearis justifiquen una visita pausada. Molt a prop, s’extenen els històrics assentaments del meandre del Danubi 

re, Visegrád, Esztergom). El circuit es pot completar amb la desconeguda Tata, amb el seu castell a la riba d’un llac. 

: 

Budapest. Dies lliures per 

descobrir la capital hongaresa. 

Recollida del vehicle i trasllat cap al palau 

d’estiu de l’emperatriu Sissi, a Gödöllö. 

i visites de Szentendre i Visegrád. Nit. 

Esztergom. Trasllat a Tata, visita 

Nit. 

Devolució del cotxe a l’aeroport i vol de 

L’estada i la ruta és a mida i es pot retallar 

combinant amb altres destins propers a 

Höllokö, el balneari de Gyongyos i 

llac Balanton o més nits a Budapest. 

Gödöllö i el meandre del Danubi es 

poden organitzar amb sortides guiades 

independents des de Budapest. 

, cotxe de lloguer per als dies 

hotel a Budapest, dossier de ruta (què 

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

Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

), assegurances opcionals 

tger  
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                Parlament i Danubi a Budapest                                                  Szentendre (Sant Andreu) 

 

       

                                            Visegrád                                                                          Esztergom 

 

                 

                               Castell de Tata                                                                          Palau de Gödöllö 


