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CREUERS FLUVIAL

Sortida: 23 de setembre de 2021 6 dies / 5 nits

►TOT INCLOS ►WIFI GRATUÏT ► TAXES PORTUARIES INCLOSES

EL BELL DANUBI BLAU
BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENA - MELK – PASSAU

OFERTA ESPECIAL 
2x1 

670 euros per persona
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De Budapest a Passau passant per Bratislava, Viena i Melk, descobreixi ciutats culturals i

històriques plenes de secrets. Seguint els passos de regnes amb una rica història, podeu

visitar el palau de Schönbrunn, el majestuós castell de Dürnstein i la bella vall de Wachau,

declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Les seves boscoses vessants en les

que es poden trobar horts, poblets, vinyes i monestirs, constitueixen la part més pintoresca

de Danubi

Dia 1 : BUDAPEST

Embarcament a les 18.00 hrs. i acomodació en les cabines. Després d'acomodar-nos en les nostres cabines 

assistirem a la presentació de la tripulació i gaudirem del còctel de benvinguda. Sopar i allotjament a bord. 

Opcional: Nit folklòrica a Budapest.

.

Dia 2 : BUDAPEST – BRATISLAVA

Pensió completa a bord. Durant el dia d'avui podrem gaudir de la visita guiada opcional a Budapest. La ciutat 

de principis de segle per excel·lència encarna el contrast de dues ciutats bessones dividides pel Danubi i 

reunides des de 1872. Retorn a bord. Sortida en navegació cap a Bratislava. Nit d'animació a bord.

.

Dia 3 : BRATISLAVA – VIENA

Pensió completa a bord. Després de la nostra arribada a Bratislava, tindrem l'opció de realitzar la visita a 

aquesta ciutat. Dominada al nord pels Carpats i banyada pel Danubi, Bratislava ocupa una situació geogràfica 

privilegiada. L'encant de la ciutat resideix en el seu barri antic: esplèndids palaus barrocs, esglésies i 

agradables places. Retorn a bord. Navegació cap a Viena. Opcional: Excursió Viena il·luminada.

Dia 4 : VIENA

Pensió completa a bord. Durant el dia d'avui tindrem diverses opcions d'excursions a la nostra disposició. Al 

matí, la visita opcional guiada de Viena i el Palau de Schönbrunn; a la tarda, excursió opcional guiada 

de Hofburg , antiga residència dels Habsburg; i a la nit, concert opcional de música vienesa (subjecte a 

disponibilitat). Posteriorment sortida en navegació rumb a Melk

Dia 5 : MELK – PASSAU

Pensió completa a bord. Gaudirem d'una navegació pels paratges més bells de Wachau i finalment arribarem 

a Melk, on ens espera una meravellosa excursió opcional a Durnstein , pintoresc poble d'on prové la llegenda 

del rei Ricard Corazón de Lleó. A la tarda, tambie´n tindrem l'oportunitat de visitar l'Abadia de Melk, situada 

sobre un penyal a més de 50 metres d'altura sobre el Danubi. Retorn a bord i sortida en navegació cap a 

Passau. Nit de gala.

Dia 6 : PASSAU

Esmorzar a bord i desembarcament a les 9.00h.


