Creuer pel Danubi
Un creuer inoblidable pel riu més famós d'Europa, en un recorregut que el portarà
des de la ciutat de Linz fins a Budapest

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS

Serveis
Inclosos
7 nits de Creuer en el vaixell M.S. Swiss Diamond (o similar)
en cabina estàndard doble exterior climatitzada, amb dutxa i

No inclosos
OPCIONALS
Salzburg, dia complet:

WC, a la coberta triada.

(Dinar no inclòs) 75 €

Règim alimentari pensió completa a bord (primer servei sopar;

(Dinar inclòs) 95 €

últim servei esmorzar).

Melk (visita Abadia) 35 €

Visites de Viena, Dürnstein, Bratislava i Budapest; creuer

Viena:

nocturn i espectacle folklòric a bord a la ciutat de Budapest.

Concert en Sala Kursalon 75 €

Guia acompanyant durant tot el recorregut.

Concert en Sala Musikverein, Òpera i Konzerthaus (o

Assegurança de viatge, guia de butxaca...

similars) 90 €

Visites incloses: Viena, Dürnstein, Bratislava i Budapest;

Viena, visita complementària: Jardins del Palau de Belvedere

espectacle folklòric a bord del vaixell i creuer nocturn a

+ Palau de Schönbrunn 40 €

Budapest.

Racó del Danubi (Esztergom / Sant Andreu / Vysegrad) 45 €
Budapest: Basílica, Òpera i Mont Gellert 40 €
NOTA: Aquestes excursions depenen d'un mínim de 25
participants. Els preus són aproximats. Les excursions són
contractades i abonades al vaixell, en metàl·lic. Preu per persona.

Austria Vacances.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Itinerari
VERSIÓ A LINZ-BUDAPEST DIA 1º LINZ (ÀUSTRIA)
DILLUNS - SOPAR A BORD
Embarcament al port de Linz, al centre de la ciutat, al vaixell "MS Swiss Diamond" (o similar). Allotjament a bord.

VERSIÓ A LINZ-BUDAPEST DIA 2n LINZ
DIMARTS - PENSIÓ COMPLETA A BORD
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 del medi Danubi. Dia lliure per descobrir la ciutat. Recomanem fer l'excursió opcional de
dia complet a Salzburg. Allotjament a bord. Cocktail de benvinguda i presentació de la tripulació. Navegació nocturna fina
arribar a Melk.

VERSIÓ A LINZ-BUDAPEST DIA 3r MELK / Dürnstein / VIENA
DIMECRES - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Arribada a primera hora 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. A l'hora indicada sortirem cap a Dürnstein. Arribada i visita d'aquesta
vila situada al 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 Lleó" va romandre presoner després de la seva tornada de les Croades. Navegació cap a Viena.
Allotjament a bord.

VERSIÓ A LINZ-BUDAPEST DIA 4t VIENA
DIJOUS - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Visita panoràmica seguida de la capital d'Àustria, durant la qual gaudirem d'edificis i monuments com l'Òpera, l'Ajuntament,
el Parlament, el Barri dels Museus i el vell centre històric, on recorrerem a peu els voltants de la Catedral de Sant Esteve .
Tarda lliure per a activitats opcionals. Allotjament a bord.

VERSIÓ A LINZ-BUDAPEST DIA 5è VIENA / BRATISLAVA (ESLOVÀQUIA)
DIVENDRES - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Al matí, temps lliure a la ciutat, cor de l'Europa Central, que evoca a través dels seus balls sumptuosos i lleugers valsos la
fastuositat de l'Imperi dels Habsburg. A l'hora indicada, sortida cap a Bratislava. Arribada a la tarda i visita d'aquesta antiga
ciutat de coronacions imperials, avui jove i activa capital de la recent República Eslovaca. Passejada guiada pel centre de la
ciutat, durant el qual podrem veure el Palau de l'Arquebisbat, el Teatre Nacional, la Catedral de Sant Martí, la
Porta Michalska i l'Ajuntament. Continuació cap a Esztergom. Allotjament a bord.

VERSIÓ A LINZ-BUDAPEST DIA 6è ESZTERGOM / BUDAPEST (HONGRIA)
DISSABTE - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Escala tècnica a Esztergom / Sturovo i desembarcament de les persones que van triar fer excursió opcional del "Racó del
Danubi", en la qual se sortirà amb autobús per visitar la Basílica de Esztergom, capital religiosa d'Hongria. Continuació cap a
Vysegrad, al cor del famós "Recodo del Danubi" per admirar el panorama des del castell a més de 200m d'alçada. Seguirem a
Szentendre, ciutat situada a només una vintena de quilòmetres de Budapest on nombrosos artistes s'han instal·lat pel que se
li coneix com el "Montmartre" hongarès. Szentendre va ser dotada com una església ortodoxa a 1690, quan una gran majoria
de població sèrbia vivia aquí. Continuació cap a Budapest. Arribada al vaixell. A la tarda visita panoràmica de Budapest: els
grans bulevards, el Parlament, l'Òpera, la Plaça dels Herois a la zona de Pest i el Bastió dels Pescadors a la riba oposada, la
zona de Buda. Després del sopar, espectacle folklòric a bord del vaixell, seguit d'un creuer nocturn per admirar els seus
majestuosos monuments il·luminats. Allotjament a bord.

VERSIÓ A LINZ-BUDAPEST DIA 7º BUDAPEST
DIUMENGE - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Més que qualsevol altra capital, Budapest està unida al Danubi, un dels rius navegables més grans d'Europa, el qual creua
des de orient fins a occident. Espiritual i tranquil·la, és una antiga joia de l'Imperi Austro - Hongarès. Dia lliure per conèixer al
seu ritme la ciutat. Possibilitat de realitzar opcionalment alguna excursió. Sopar de gala, espectacle ofert per l'equip del
vaixell i nit de ball. Allotjament a bord.

VERSIÓ A LINZ-BUDAPEST DIA 8º BUDAPEST
DILLUNS - ESMORZAR A BORD
Desembarcament a les 9:00h

VERSIÓ B BUDAPEST-LINZ DIA 1º BUDAPEST
DILLUNS - SOPAR A BORD
Embarcament a bord del vaixell "MS Swiss Diamond" (o similar). Allotjament a bord.

VERSIÓ B BUDAPEST-LINZ DIA 2n BUDAPEST
DIMARTS - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Més que qualsevol altra capital, Budapest està unida al Danubi, un dels rius navegables més grans d'Europa, a la qual creua

d'orient a occident. Espiritual i tranquil·la, és una antiga joia de l'Imperi Austro - Hongarès. Al matí, visita panoràmica guiada
de Budapest: els grans bulevards, el Parlament, l'Òpera, la Plaça dels Herois a la zona de Pest i el Bastió dels Pescadors a la
riba oposada, la zona de Buda. Visita de l'Església de Maties. Cocktail de benvinguda i presentació de la tripulació. Després
del sopar, espectacle folklòric a bord del vaixell, seguit d'un creuer nocturn per admirar els seus majestuosos monuments
il·luminats. Allotjament a bord.

VERSIÓ B BUDAPEST-LINZ DIA 3r BUDAPEST / ESZTERGOM / BRATISLAVA
DIMECRES - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Matí lliure a Budapest. (Possibilitat de realitzar l'excursió opcional de la Corba del Danubi, en la qual es visita Szentendre,
ciutat situada a només una vintena de quilòmetres de Budapest on nombrosos artistes s'han instal·lat, de manera que
se'l coneix com el "Montmartre" hongarès. Szentendre va ser dotada amb una església ortodoxa a 1690, quan una gran
majoria de població sèrbia vivia aquí. es pararà a Vysegrad, al cor de la famosa corba del Danubi per admirar el panorama i
es visitarà la basílica de Esztergom). Escala tècnica a Esztergom / Sturovo i embarcament de les persones que van triar fer
l'excursió. Allotjament a bord.

VERSIÓ B BUDAPEST-LINZ DIA 4t BRATISLAVA / VIENA
DIJOUS - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Arribada a Bratislava, antiga ciutat de coronacions imperials, avui jove i activa capital de la recent República Eslovaca.
Passejada guiada pel centre de la ciutat durant el qual podrem veure el Palau de Arquebisbat, el Teatre Nacional, la catedral
de Sant Martí, a la Posada Michalska i l'Ajuntament. Continuació cap a Viena, cor de l'Europa Central, que evoca, a través dels
seus balls sumptuosos i lleugers valsos la fastuositat de l'Imperi dels Habsburg. Allotjament a bord.

VERSIÓ B BUDAPEST-LINZ DIA 5è VIENA
DIVENDRES - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Visita panoràmica seguida de la capital d'Àustria, durant la qual gaudirem d'edificis i monuments com l'Òpera, l'Ajuntament,
el Parlament, el Barri dels Museus i el vell centre històric, on recorrerem a peu els voltants de la Catedral de Sant Esteve .
Tarda lliure per a realitzar activitats opcionals. Allotjament a bord.

VERSIÓ B BUDAPEST-LINZ DIA 6è Dürnstein / MELK
DISSABTE - PENSIÓ COMPLETA A BORD
Arribada a primera hora a Dürnstein. Temps lliure en aquesta vila situada al cor de la vall de Wachau, una de les regions més
famoses d'Àustria. Va ser en Dürnstein, al Castell de Kuenringer, on Ricardo "Cor de Lleó" va estar presoner després de la
seva tornada de les Croades. A l'hora indicada sortida a Melk, ciutat pintoresca als peus de l'Abadia Benedictina de 900 anys
d'antiguitat, situada en una de les regions més belles de la vall del Danubi, Wachau. Sopar de gala, espectacle ofert per
l'equip del vaixell i nit de ball. Allotjaments a bord.

VERSIÓ B BUDAPEST-LINZ DIA 7º LINZ
DIUMENGE - PENSIÓ COMPLETA A BORD
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 del medi Danubi. Dia lliure per descobrir la ciutat. Recomanem fer l'excursió opcional de
dia complet a Salzburg i la regió dels llacs. Allotjament a bord.

VERSIÓ B BUDAPEST-LINZ DIA 8º LINZ
DILLUNS
Desembarcament a les 9:00h

Austria Vacances.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Preus
Suplements
Suplements per cabina doble ús individual + 70%
Suplements per cabina individual (cabina tipus "B2") + 60%
Suplement per cabina minisuite (sobre preu per persona en cabina "B1") 550 €
Paquet de begudes en els àpats 115 €
Paquet begudes "Tot Inclòs" (de 8h a 24h) 250 €
Taxes de ports 58 €
Assegurances Exclusius AXA de despeses d'anul·lació i altres (a contractar en fer la reserva) des de 29 €
Bitllet aeri Espanya-Viena-Espanya + trasllats (mín. 10 pers.)
Per sortida des de Madrid i Barcelona 290 €
Suplement per sortida des de la resta de la Península i Balears (via Madrid o Barcelona) 40 €
Suplement per sortida des de Canàries (via Madrid o Barcelona) 140 €
Aeri per a passatgers amb extensió a Praga i / o Budapest 290 €
Suplement temporada mitjana (10 Juny a juliol 8), comú a tots els vols 75 €
Suplement temporada alta (9 juliol a 15 setembre), comú a tots els vols 145 €
Taxes d'aeroports Consultar
Paquets de begudes
Totes les begudes durant els dinars i els sopars a bord al restaurant (vi de la casa, cervesa, refrescos i / o aigua) 115 €
"Tot inclòs" (de 8h a 24h): Begudes il·limitades a bord (excepte xampany) durant el creuer, en restaurant, bar i solàrium 250
€
Descomptes / ofertes creuer
Grups de 10 a 20 persones*: 10% descompte en cabina (sobre els preus publicats). Consultar per a grups superiors.
Famílies o grups de 7 o 9 persones *: 1 cabina individual no pagarà el suplement del 50%.
3a persona adulta en cabina triple *: 20% de descompte.
Nens de 2 a 12 anys *: 50% de descompte en cabina triple (llitera alta) compartint cabina amb 2 adults.
Nens menors de 2 anys: Gratuït! (Compartint cabina amb 2 adults); als nadons se'ls posarà bressol (segons disponibilitat),
els que no utilitzin bressol hauran de compartir llit amb 1 adult.

Despeses de cancel·lació
Aquest programa es troba subjecte a condicions especials de contractació, pel que a més de les que figuren en el punt 5-b-3 de les
"Condicions Generals", s'aplicaran les següents despeses de cancel·lació sobre les reserves i preus confirmats:
Anul·lació amb més de 45 dies abans de la sortida: 25%; entre 45 i 31 dies abans de la data de sortida: 50%; entre 30 i 15
dies abans de la data de sortida: 70%; amb menys de 15 dies abans de la data de sortida: 100%.
Recomanem contractar les assegurances Exclusius AXA de despeses d'anul·lació i altres (des de 29 €).
Notes
Ofertes per a places limitades, no acumulables a altres ofertes ni descomptes. Tots els passatgers d'un grup hauran de realitzar la
reserva al mateix temps i pertànyer a la mateixa reserva, no vàlid per reserves encadenades o en connexió. Els menors de 16 anys
hauran de compartir cabina sempre acompanyats d'un adult responsable.
Llegir més
Preus per persona en cabina doble
DATES VERSIÓ Cuberta principal Cuberta principal Cuberta Superior

13/5/19 A

Cabina B2

Cabina B1

Cabina A

1.295 €

1.375 €

1.535 €

20/5/19 B

1.295 €

1.375 €

1.535 €

27/5/19 A

1.295 €

1.375 €

1.535 €

3/6/19 B

1.520 €

1.600 €

1.760 €

10/6/19 A

1.520 €

1.600 €

1.760 €

17/6/19 B

1.520 €

1.600 €

1.760 €

24/6/19 A

1.520 €

1.600 €

1.760 €

1/7/19 B

1.590 €

1.670 €

1.830 €

8/7/19 A

1.520 €

1.600 €

1.760 €

15/7/19 B

1.590 €

1.670 €

1.830 €

22/7/19 A

1.590 €

1.670 €

1.830 €

29/7/19 B

1.520 €

1.600 €

1.760 €

5/8/19 A

1.630 €

1.710 €

1.870 €

12/8/19 B

1.590 €

1.670 €

1.830 €

19/8/19 A

1.590 €

1.670 €

1.830 €

26/8/19 B

1.520 €

1.600 €

1.760 €

2/9/19 A

1.630 €

1.710 €

1.870 €

9/9/19 B

1.590 €

1.670 €

1.830 €

16/9/19 A

1.590 €

1.670 €

1.830 €

Informació addicional
Per a les persones de nacionalitat espanyola és obligatori el DNI, però recomanem portar el seu passaport en vigor
(validesa mínima 6 mesos). Altres nacionalitats preguem consultar a la seva ambaixada / consolat.
Les activitats i visites indicades estan subjectes a canvis depenent del nivell de riu, condicions ambientals, etc.
Els horaris d'embarcament i desembarcament són aproximats. El comandant pot veure obligat a modificar el programa per
motius de seguretat sense que això es pugui prendre com a motiu de reclamació.

Austria Vacances.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

