
 

Dia 1 BADALONA - BARCELONA - BUDAPEST   

Presentació  davant del Museu de Badalóna. 
Sórtida autócar  Badalóna - Aerópórt. 
Tróbada a la Terminal T1 de l’aerópórt del Prat.  
Sórtida a les 19.25 h  en vól de Vueling directe a Budapest. 
Arribada a les 22.00 h. Benvinguda i trasllat amb autócar 
privat fins a l’HOTEL DANUBIUS HELIA 4* locals o similar.   
Allótjament. 

Dia 4 BUDAPEST: Excursió a BRATISLAVA  

Esmórzar. Sórtirem amb autócar cap a  BRATISLA-
VA, la capital d’Eslóva quia i la ciutat me s gran del 

paí s. Durant la nóstra visita panóra mica amb la guia 
lócal de la ciutat, ens apróparem a la Catedral de 
Sant Martí, ón va tenir llóc la córónació dels reis 
i reines de la Mónarquia Austróhóngaresa. Ens 
acóstarem a la ciutat antiga, ón es tróben la majória 
dels edificis histó rics. A la Plaça Major hi ha l’Ajun-
tament, recinte de tres edificis cónstruïts els 
segles XIV i XV. Tambe  cóneixerem l’Església dels 
Franciscans. Al final del carrer Mihály es tróba 
la Porta Miha ly, un dels edificis me s antics de la ciu-
tat. Dinar. Temps lliure per fer un passeig  abans de 
tórnar cap a  Budapest. Sopar i allótjament.  
Tótal dia: 400 Km apróximadament. 

Dia 5 BUDAPEST: “Ruta del Danubi” 

Esmórzar. Avui visitem el que es cóneix amb el nóm 
del Meandre del Danubi, que ófereix alguns dels 
millórs paisatges del paí s. Cómencem amb la visita 
de l’antiga  ciutat d’ESZTERGOM. Visitarem l’inte-
riór de la Basí lica de l’Assumpció de Santa Maria. 
Cóntinuem el nóstre camí  en direcció  a VISEGRAD, 
petita lócalitat que va servir de reside ncia als reis 
hóngaresós al segle XIV. La ciutat e s famósa per la 
Fortalesa, fórtificació cónstruïda per defensar-
se de les invasións dels móngóls. Des de les terras-
ses panóra miques del “Castell de Nu vóls” cóntem-
plarem unes majestuóses vistes sóbre el  Danubi. 
Dinar. Abans de tórnar a Budapest farem una 
parada a SZENTENDRE  per gaudir d’un passeig pel 
centre barróc de la  ciutat, ón  les façanes de vius 
cólórs só n dignes de veure. Tórnada a Budapest.  
Sopar i allótjament.  
Tótal dia: 120 km apróximadament. 

Dia 2 BUDAPEST: La ciutat de Buda 

Esmórzar. Ens tróbem a Budapest, una de les ciutats me s 
encisadóres i majestuóses de l’Eu-
rópa Oriental. Avui ens dedicarem 
a visitar la part alta de la ciutat: el 
barri medieval de BUDA. Entra-
rem a cóne ixer l’església de Matí-
as i de Nostra Senyora de l’As-
sumpció. A cóntinuació pujarem 
al Bastio  dels Pescadors, un dels millórs llócs de la ciutat per 
cóntemplar el magní fic edifici del Parlament així  cóm fanta s-
tiques panóra miques del Danubi. Finalitzarem la visita cón-
templant la Ciutadella, l’element me s caracterí stic de la ciu-
tat. Dinar. A la tarda farem un passeig amb vaixell per les 
aigu es del Danubi. Seguidament experimentarem una part 
de la cultura hóngaresa amb una actuacio  de folklore.  
Sopar  i allótjament.  

Dia 3 BUDAPEST: Pest  Monumental.  

Esmórzar. Avui cóneixerem la 
part baixa de la ciutat: PEST. Có-
mencem el nóstre itinerari per la 
Plaça dels Herois, que junta-
ment amb l’Avinguda Andrássy, 
fórma part del cónjunt  mónu-
mental declarat Patrimóni de la 

Humanitat. Pódrem admirar els diferents estils del Castell 
Vajdahunyad. Serà el móment de visitar el Parlament 
que es cómpón de diversós espais. Alguns dels me s impór-
tants só n: l’Escala principal, la Sala de la Cu pula i l’Antiga 
Cambra Alta. Dinar. Cóntinuarem amb la visita de  l’interior 
de l’edifici de l’Òpera. Finalitzem la jórnada amb la Basí-
lica de Sant Esteve.  Sopar i allótjament. 

Dia 6 BUDAPEST: Excursió a GÖDÖLLÓ i LAZAR 

Esmórzar. Sórtida cap a GO DO LLO . Visita del Grassaljovich-
Kastély, residència a Hongria de l’Emperadriu Sissi. A cón-

tinuació  ens dirigirem a la finca dels 
famosos germans Lázar (campións 
mundials en cónducció  de tir de ca-
valls). Aquí  tindra  llóc el nóstre dinar 
que cónsistira  en plats tí pics hóngare-
sós. Tambe  tindrem l’ópórtunitat de 
veure un inóblidable espectacle execu-
tat per destres genets. Una visita als 

estables ens permetran apreciar el treball prófessiónal d’ex-
perts genets i admirar altres animals tradiciónals de la regió . 
Tórnada a Budapest. Sopar i allótjament.  
Tótal dia: 70 km apróximadament. 

Dia 7 BUDAPEST:  Excursió a EGER 

Esmórzar. Sórtida en el nóstre autócar cap a EGER, una de les 
ciutats barróques me s belles de tót Hóngria. Farem un recórre-
gut panóra mic per aquesta petita ciutat. Cóneixerem el seu 
Castell medieval. A la plaça Eststehazy es tróba la Catedral 
Clàssica, la segóna església més gran d ’Hóngria i que alberga 
l’órgue me s gran del paí s. Mólt a próp, 
en l’antic Liceu Barróc, tindrem l’ópór-
tunitat de cóne ixer una de les biblióte-
ques me s belles del paí s: la Biblioteca 
de la Diòcesi. Dinar en un restau-
rant en el tí pic barri de cellers de la 
ciutat, famó s pels seus vins negres. 
Tórnada a Budapest. Sopar i allótja-
ment.   
Tótal dia: 280 km apróximadament. 

Dia 8. BUDAPEST – BARCELONA – BADALONA  
 

Esmórzar. Visitarem la Gran Sinagoga i el próper Museu d’art 
jueu.  Farem un passeig pel Mercat de la ciutat. Dinar de cómiat. 
Temps lliure per a les darreres cómpres. Trasllat a l’aerópórt 
per sórtir a les 22.40 h en vól directe de VUELING cap a Barceló-
na. Arribada a les 01.15 h de la matinada.   
Trasllat  privat fins  a Badalóna i .................   
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PREUS PER PERSONA: 

GRUP DE MÍNIM 40 PERSONES PER AUTOCAR ............................................................…....................................................      1.680 €. 
GRUP DE MÍNIM 35 PERSONES PER AUTOCAR ............................................................…....................................................      1.775 €. 
GRUP DE MÍNIM 30 PERSONES PER AUTOCAR ............................................................…....................................................      1.835 €. 
SUPLEMENT PER NO SOCIS.........................................................................................................................................................      + 100 €. 
Suplement individual  (màxim 10 habitacions individuals per a tot el grup) .........................................................          345 €. 

EL NOSTRE PREU INCLOU:  
 

 Autocar per trasllats BADALONA- Aeroport del 
Prat – BADALONA. 

 Vols regulars, tarifa especial de grup, CIA. VUE-
LING: Barcelona – Budapest– Barcelona. 

 Taxes aèries i de carburant a data actual.  
 Assignació de seients + facturació d’una maleta. 
 Autocar privat durant tot el circuit + guies locals 

oficials  de parla hispana.  
 Guia acompanyant de Ruth Travel des de Barce-

lona i durant tot el viatge. 
 Entrades a museus i monuments  segons indica 

el programa. 
 Passeig en vaixell  pel Danubi + espectacle folk-

lore + espectacle eqüestre. 
 Pensió completa tal com indica l'itinerari.  
 Aigua, vi i cafè en tots els dinars, i aigua en tots 

els sopars. 
 Allotjament en base habitacions dobles Standard  

a l’HOTEL DANUBIUS HELIA, 4**** locals o simi-
lar.  

 Assegurança d’assistència en viatge (fins a 
15.000 € d’assistència sanitària a l’estranger) + 
cobertura de cancel·lació del viatge (fins a 2.000 
€ de capital en cas de cancel·lació del viatge). 

 Propines a xofer  i guia.  

EL NOSTRE PREU NO INCLOU: 
 Extres als hotels o restaurants: begudes no esmentades, telèfons, 

servei d'habitacions, mini  bar, TV de pagament,  sopar del 03 de 
juny i del 10 de juny 2019, etc.  

 Cap servei no especificat en l'apartat anterior: entrades no espe-
cificades, dinars o snacks als avions, etc. 

ANOTACIONS IMPORTANTS: 
 

 Els horaris dels vols estan subjectes a canvis per part de la compa-
nyia aèria, així com les taxes aèries i d’increment de carburant. 

 Pagament final del viatge: 25/04/2019. 
 L’ordre de les visites podrà ser modificat  a criteri de la guia per a 

una millor organització del viatge sense que això suposi una altera-
ció important en el seu contingut. La realització de les excursions i 
visites estan subjectes a les condicions meteorològiques i de nave-
gació.  

 

RESUM DE LES CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS  
DEL VIATGE — APARTAT ANUL·LACIONS: 

 
- EN CONCEPTE DESPESES GESTIÓ RUTH TRAVEL: 45 € per persóna. 
- EN CONCEPTE  DESPESES D’ ANUL·LACIÓ:   
1. SERVEIS AERIS: La reserva del bitllet d’avió suposa un cost de 100 € no re-

emborsables en cas de cancel·lació del viatge. Els bitllets d’avió UN COP 
EMESOS no són reemborsables i seran cobrats en la seva totalitat. 

2. SERVEIS TERRESTRES: Han estat contractats en base a tarifes especials de    
      grup especialment pactades per a aquest viatge i col·lectiu.  

      En cas de cancel·lació s’aplicaran les següents quantitats: 
 

- Entre l’01 i 31 MARÇ 2019: 30 % de l’import total serveis terrestres. 
- Entre 01 ABRIL i 08 MAIG 2019: 50 % de l’import total serveis terrestres. 
- Entre 09 i 23 MAIG 2019: 75 % de l’import total  serveis terrestres. 
- A PARTIR DEL 24 MAIG 2019: 100% de l’import total  serveis terrestres.  

INSCRIPCIONS AL VIATGE: 
 

 DIA: DIMECRES 28/11/2018.  

 HORA: 10.00 - 12.00 h 

 LLOC: Local social – C / Arnús 66, Bai-

xos. BADALONA 

 IMPORT: 400 €. Preguem que feu el pa-

gament amb xec  o import exacte + en-

tregar fotocòpia DNI. 
 

PAGAMENT FINAL:  
 

 DIA: DIJOUS 25/04/2019 

 HORA: 10.00 - 12.00 h 

 LLOC: Local social – C / Arnús 66, Bai-

xos. BADALONA 

 

 NOTA IMPORTANT:  

 El preu final serà el mateix per a tot 

el grup, i es fixarà segons la mitjana 

d’ocupació dels diferents autocars. 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA 
EL DANUBI : BUDAPEST  I BRATISLAVA 

DEL 03 AL 10 DE JUNY DE 2019 

 

RUTH TRAVEL  
C/ València, 247, 1º 1ª B.  

08007- Barcelona.  
TLF: 93.467.32.44  
FAX: 93.487.31.17 

Mail: info@ruthtravel.es  
Web: www.ruthtravel.es 

mailto:info@ruthtravel.es
http://www.ruthtravel.es

