
 
 

 
 

 

INCLOU SOPAR EN VAIXELL PEL DANUBI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1r:  Origen - Venècia - Eslovènia. 
Sortida del Plaça Universitat direcció l’aeroport de Barcelona amb destinació Venècia. Arribada a la ciutat i 
dinar. Desprès de dinar, visita a la ciutat i a mitja tarda, trasllat a Eslovènia. Acomodació a l’hotel, sopar i 
allotjament. 
 

Dia 2n:   Ljubjlana - Coves de Postojna - Costa Eslovena  
(Koper-Piran-Portorose). 
Esmorzar i trobada amb la guia local per visitar la capital eslovena, 
Ljubljana. Admirarem molts dels edificis construïts per Jože 
Plečnik, recorrerem el pont dels dragons, la catedral, l’església 
franciscana i la part moderna de la ciutat amb GUIA LOCAL. Tot 
seguit, ens dirigirem a Postojna on visitarem les famoses  coves 
més grans d’Europa, d’una bellesa espectacular. Dinar. A la tarda, 
farem un bonic recorregut per la costa Eslovena per visitar 
localitats d’encant com Portorose i Piran, petit poble de pescadors 
típic.  A l’hora indicada, retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 
 

Dia 3r  Llac de Bled (Passeig en vaixell) - Bled i Parc 
Nacional de Triglav.  
Esmorzar i sortida direcció Nord per arribar al llac de Bled 
on pujarem en un vaixell per arribar a la petita illa on 
visitarem l’església de Sta. Maria, ubicada al mig del llac.  
Visitarem també la ciutat de Bled. Dinar. A la tarda, 
recorregut pel Parc Nacional de Triglav visitant les localitats 
turístiques de Kranjska Gora o les cascades de Bocca. Retorn 
al nostre hotel, sopar i allotjament. 
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DIA 4t: Ljubjlana -  Parc Nacional de Plitvice -  Zagreb. 
Esmorzar a l’hotel i sortida direcció al Parc Nacional 
de Plitvice, un parc d’extraordinària bellesa, 
constituït per 16 llacs units per cascades de màgia, 
quelcom tant meravellós, que únicament la natura 
pot  crear. És l’atracció Turística més popular de 
Croàcia . Finalitzada la visita, trasllat a Zagreb, 
acomodació a l’hotel, sopar i allotjament. 
 

DIA 5è: Zagreb - Llac Balaton - Budapest.    
Esmorzar sortida direcció Hongria. Arribarem al Llac 
Balaton, el mar dels hongaresos. Dinar i visita al Llac 
i als poblets del voltant. Tarda en ruta per arribar a 
Budapest. Arribada, acomodació a l’hotel, sopar i 
allotjament. 
 

DIA 6è:  Budapest.    
Dia complert per visitar la ciutat.  Visita  guiada on ens portarà per les zones més importants de Budapest. 
Veurem la plaça dels Herois, passarem per l’Avinguda Andrassy, Patrimoni de la Humanitat, admirarem 
l’impressionant Parlament, l’Òpera Estatal y la Basílica de St. Esteve, la qual visitarem per dins.. SOPAR I 
NAVEGACIÓ PEL DANUBI. 
 

DIA 7è:  Budapest - Barcelona. 
Arribarem fins a Buda un dels ponts de la ciutat i arribarem al Barri del Castell per visitar el Bastió dels 
Pescadors,  terrassa d’estil neogòtic i neoclàssic situat a la riba del Danubi, sobre el turó del Castell de Buda, 
construït entre el 1895 i 1902. Visita del seu interior. Dinar en restaurant. Tarda trasllat a l’aeroport per pujar 
al vol amb destinació Barcelona. Arribada, fi del viatge i dels nostres serveis. 
 
El preu inclou: 
 
** Trasllat autocar origen- Aeroport de Barcelona- origen.  
** Vol Directe Barcelona- Venècia - Budapest - Barcelona. 
** Estada en hotels 4****  
** Règim de pensió completa amb aigua mineral inclosa als àpats. 
** Entrada a les coves de Postojna  passeig en vaixell pel llac Bled i entrada a  
      l’església  de l’ illa. 
** Entrada al Parc de Plitvice a Croàcia   Guies locals a Ljubljana, Plitvice,  
      Budapest. 
** Sopar en vaixell al Danubi. 
**Guia acompanyant de viatge. Assegurança d’assistència en viatge i  
     d’anul·lació. 
 
 

ASSOCIACIÓ COORDINADORA D’ACTIVITATS PER A LA 
GENT GRAN          
Provença, 542   esc. A   1r 3a  -  08025 Barcelona 
Tel. 93 318 65 95 
e-mail: Associacio.aca.adm@gmail.com 
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