
La Ruta Imperial: 
Gran Creuer pel Danubi.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

• Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia VUELING AIRLINES: 
BARCELONA – VIENA – BARCELONA. 
• Taxes d’aeroport (150€ a confirmar el 
dia d’emissió del bitllet). 
• Taxes portuàries. 

• Trasllats aeroport/vaixell –  aeroport. 

• Estada de 7 nits al M.S. Swiss 
Diamond (4 ancores) en règim de 
Pensió Completa a bord. 
• Visita Panoràmica de Budapest. 

• Passeig guiat per Bratislava. 

• Visita Panoràmica de Viena.  

• Visita Panoràmica de Dürnstein.  

• Espectacle folklòric a bord. 

• Guia local de parla espanyola en totes 
les visites. 
• Documentació de viatge. 

• Assegurança assistència en viatge 
(cia. AXA modalitat GV TOUR). 
 
ELS NOSTRES PREUS NO INCLOUEN 

•Assegurança cancel�lació de viatge. 

•Begudes durant els àpats. 

•Propines a bord. 

•Taxes locals. 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

Sortides: 16 o 30 juliol 2018. 

DIA 1 BARCELONA – VIENA - BUDAPEST 
Sortida amb vol de la companyia Vueling 
amb destí Viena. Arribada, assistència i 
trasllat. Embarcament i allotjament a bord 
del “MS Swiss Diamond”. Pensió Completa. 
 

DIA 2 BUDAPEST 
Més que qualsevol altre capital, Budapest 
està lligada al Danubi, un dels rius 
navegables més grans d’Europa, la que creua 
d’Orient fins a Occident. Espiritual i 
tranquil�la, és una antiga joia de l’Imperi 
Austro-Hongarès. Pel matí, visita 
panoràmica guiada de Budapest: els 
grans Bulevards, el Parlament, l’Òpera, la 
Plaça dels Herois a la zona de Pest i el Bastío 
dels Pescadors a la riba oposada de Buda. 
Visita de l’esglèsia de Maties. Cocktail de 
benvinguda i presentació de la tripulació. 
Després del sopar, espectacle folklòric a bord 
del vaixell, mentre podrem observar els 
monuments il�luminats. Allotjament a bord. 
 

DIA 3 BUDAPEST – ESTERGOM – 
BRATISLAVA 
Matí lliure a Budapest. (amb possibilitat de 
realitzar alguna excursió com la Corba del 
Danubi, en la que es visita Szentdre, on 
nombrosos artistes s’han instal�lat batejant-
la com la “Montmatre” hongaresa. Destaca 
una imponent església ortodoxa des de 
1690, quan una gran majoria de població 
Serbia vivia allà. Es farà parada a Vysegrad, 
en el cor de la famosa corba del Danubi per 
poder admirar el paisatge i visitarem la 
basílica d’Esztergom). Escala tècnica a 
Esztergom i embarcament de les persones 
que han escollit fer l’excursió. Allotjament a 
bord. 
 

DIA 4 BRATISLAVA - VIENA  
Arribada a Bratislava, antiga ciutat de 
coronacions imperials, avui jove i activa 
capital de la efervescent República Eslovaca. 
Passeig guiat pel centre de la ciutat veient 
el Palau de l’Arquebisbat, el Teatre nacional, 

M.S. Swiss Diamond **** 

PREU PER PERSONA CABINA 
DOBLE DES DE 

 

Cabina B Pral. doble 2.210 € 
Cabina A Sup. doble  2.395 € 

la catedral de Sant Martí, la Porta Michalska 
i l’Ajuntament. Continuació cap a Viena, cor 
de l’Europa Central, que ens evoca a través 
de balls sumptuosos i valsos lleugers la 
fastuositat de l’Imperi dels Hasburg. 
Allotjament a bord.  
 

DIA 5 VIENA 
Visita panoràmica guiada 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 casc 
històric, on recollirem a peu dels voltants de 
la Catedral de Sant Esteban. Tarda lliure. 
Allotjament a bord (navegació nocturna). 
 

DIA 6 DÜRNSTEIN – MELK  
Arribada a primera hora a Dürnstein. 
Temps lliure en el cor de  la vall de Wachau, 
una de les regions més famoses d’Àustria. A 
l’hora indicada sortida cap 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. 
Sopar de gala, espectacle ofert per l’equip 
del vaixell i nit de ball. Allotjament a bord. 
 

DIA 7 LINZ 
Linz és la capital de l’alta Àustria i una 
preciosa ciutat barroca, un dels ports més 
rellevants des del segle XIX del Danubi. Dia 
lliure per recórrer la ciutat, on també es 
recomana fer la vista de Salzburg i els llacs. 
Allotjament a bord.  
 

DIA 8 LINZ - BARCELONA 
Desembarcament i trasllat a l’aeroport. Vol 
de retorn de Vueling a Barcelona.  
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INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

EXCURSIONS OPCIONALS 
(mínim 25 persones, preus 
aproximats, reservades i pagades a 
bord) 
Salzburg amb dinar                       95 € 
Salzburg sense dinar                     75 € 
Melk (visita Abadia)                      35 € 
Viena (concert Sala Kursalon)        65 € 
Viena (concert Òpera o similar)      85 € 
Viena visita complementaria          40 € 
Corba del Danubi                          45 € 
Budapest: Basilica, Opera i Gellert 30 €  


