
                                                           
Dia 12 de Juny, dimecres. Tarragona – Barcelona – Budapest   
Sortida en autocar a les 09:00h, de la Rambla Nova (banc d’Espanya). 
Vol de Barcelona a Budapest, so.12:30h. A. 15:05h. Trasllat al hotel. Tarda lliure. Sopar i allotjament.    
 
Dia 13 de juny, dijous. Budapest 
Esmorzar. Avui farem la visita de la ciutat tant la part de Buda com Pest: visita de la ciutat, dividida en dues parts pel Danubi. Buda és 
la part de Budapest que queda a la riba occidental del riu Danubi, àrea amb muntanyes i turons. A Buda visitarem el turó de San 
Geraldo, el barri antic, l'església de San Matías, el Bastió dels Pescadors, i el Palau Reial. Dinar. A la part de Pest, els primers pobladors 
de la regió van arribar a l'edat de bronze. Més tard al Segle Primer, Dioclecià va manar erigir la ciutat fronterera de la província romana 
Pannonia, anomenada Aquincum, nom rebut per l'abundància d'aigües termals que escalfaven les mansions luxoses. Pest, a la plana, 
era un modest poble pesquer fins al segle XVIII. Durant el segle passat Pest va créixer vertiginosament i el 1872 les tres ciutats Buda-
Obuda (antiga)-Pest es van unir sota el nom de Budapest. Inclourem el Parlament si no hi ha sessió parlamentària. Sopar i allotjament. 
 
Dia 14 de Juny, divendres. Budapest - Revolt del Danubi - Budapest 
Esmorzar. Sortida per a una excursió de dia complet al revolt del Danubi. Es visitaran les localitats de Visegrad on destaca la fortalesa 
de pedra construïda per mandat de Bela IV per defensar la població de l'atac mongol, i on es visitarà el Museu M. Kovacs, Szentendre, 
situada als peus de les muntanyes de Visegrad, i fundada al segle XVIII pels serbis que van fugir de la seva pàtria a causa de la dominació 
turca, i en la qual destaca l'església de Blagovestenska, situada a la plaça. El recorregut pel revolt inclou també Esztergom, ciutat que 
conserva el seu sabor medieval, on es visitarà la gran basílica, seu de l'església catòlica hongaresa. Dinar en restaurant durant 
l'excursió. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 
 
Dia 15 de Juny, dissabte. Budapest - Brno - Praga 
Esmorzar i sortida cap a Brno. Dinar i amb el nostre guia farem una visita de la ciutat. El símbol de la ciutat és la catedral de Sant Pere 
i Sant Pablo, amb les seves dues torres simètriques, coronades per llarguíssimes agulles. L'edifici va ser aixecat sobre una antiga 
basílica romànica i la seva estructura gòtica, que van respectar les remodelacions posteriors. Cada dia, a les 11 del matí, sonen dotze 
campanades que commemoren els fets de 1.645, que amb tota probabilitat tenen una mica de llegenda. En aquella època, després 
de dies i dies de setge a la ciutat per part de les tropes sueques, els generals invasors van decidir un últim atac: si al migdia no havien 
vençut, es retirarien. Algú a la catedral va tenir la feliç idea de fer tocar les 12 campanades quan en realitat encara faltava una hora. 
A la tarda continuació del viatge a Praga. Sopar i allotjament. 
 
Dia 16 de Juny, diumenge. Praga 
Esmorzar. Visita de dia complet de la ciutat, visita a peu de la ciutat vella, començant amb la torre de la pólvora i la casa municipal a 
la plaça de la república. Continuem pel carrer Celetna amb una casa cubista fins a la plaça de la ciutat vella amb el famós Rellotge 
Astronòmic del segle XVI. A la plaça veiem també altres monuments, com ara l'Església de Nostra Senyora de Tyn o el monument a 
Jan Hus. Dinar i a la tarda continuarem amb la visita del barri jueu amb els monuments medievals conservats (Sinagoga klaus i Pinkas, 
Sinagoga Maisel, vell cementiri jueu etc. s’inclouen entrades). A través dels carrerons de la ciutat vella s'arriba al famós pont de Carlos 
amb les seves estàtues i llegendes. Sopar i allotjament. 
 
Dia 17 de Juny, dilluns. Praga: Excursió a Karlovy Vary 
Esmorzar. Excursió de dia complet a la ciutat de Karlovy Vary amb dinar inclòs. Famós balneari que és avui un dels símbols que millor 
recorden la tradició aristocràtica del lloc. Les aigües d'aquest balneari ja van ser conegudes pels romans, però la tradició popular vol 
fixar el seu origen al Segle XIV amb la llegenda del salt del cérvol. S'afirma que el sobirà Carlos IV va organitzar una cacera en aquesta 
zona i, quan assetjaven a un espantat cérvol, l'animal va fugir fent un salt impossible des d'una roca; un gos que li perseguia va saltar 
també i, quedant a mig camí, va caure entre udols de dolor en una fondalada; quan els caçadors el van rescatar van observar en el cos 
de l'animal unes ferides produïdes per aigua calenta. Així, en aquell lloc, l'emperador va fundar en 1.358 unes termes que anaven a 
ser conegudes com Karlsbad (els banys de Carlos). Sopar i allotjament. 
 
Dia 18 de Juny, dimarts.  Praga 
Esmorzar. Avui visitarem el barri alt del castell. El castell més gran de tota l'Europa central, ofereix un conjunt de diversos estils 
arquitectònics, des de l'estil romànic del Segle XI fins a les últimes modificacions de Josip Plečnik al Segle XX. Els clients visitaran tots 
els monuments del castell i la Catedral de Sant Vito, on podrem veure també les tombes dels reis Txecs i la corona de Sant Wenceslao, 
la basílica de Sant Jorge del Segle XII, i la sala Vladislav, lloc on en la història del Regnat de Bohèmia tenien lloc les coronacions dels 
reis Txecs. També es visitaran índrets de llegendes i secrets: la torre de Mihulka i Daliborka i el famós carrer de l'or amb les seves 
petites casetes on vivien els alquimistes que treballaven per a l'emperador Rodolfo II, el nebot de Felip II. Dinar inclòs. Baixarem a 
peu fins al barri de Malastrana i entrarem a l'església de Santa Maria de la Victòria on es troba el nen Jesús de Praga. Resta de la tarda 
lliure. Sopar i allotjament. 
 
Dia 19 de Juny, dimecres. Praga – Castell de Karlstejn – Barcelona – Tarragona   
Esmorzar. Sortida de l’hotel en autocar amb l’equipatge, per visitar l’imponent Castell de Karlstejn, considerat com un dels edificis 
medievals més importants d’Europa, d’estil gòtic, va ser fundat al 1348 per Carles IV, emperador del Sacre Imperi Romà i Rei de 
Bohèmia. En ell es van allotjar les joies de la corona, on podrem observar importants obres d’art dels segles XIV al XIX. 
Dinar. Trasllat a l’aeroport de Praga. Vol de Praga a Barcelona, sortida a les 21.30h. Arribada a Barcelona a les 23.59h. Trasllat  a 
Tarragona. Fi dels nostres serveis. 


