
 

 

ÒÒÒÒPERA   A PERA   A PERA   A PERA   A 
BUDAPESTBUDAPESTBUDAPESTBUDAPEST    

“FALSTAFF” de “FALSTAFF” de “FALSTAFF” de “FALSTAFF” de     Giuseppe VerdiGiuseppe VerdiGiuseppe VerdiGiuseppe Verdi    
La VaLa VaLa VaLa Vall Romàntica del ll Romàntica del ll Romàntica del ll Romàntica del DanubiDanubiDanubiDanubi        

Patrimoni de la HumanitatPatrimoni de la HumanitatPatrimoni de la HumanitatPatrimoni de la Humanitat    
    

Amics de l´Òpera & SabadellAmics de l´Òpera & SabadellAmics de l´Òpera & SabadellAmics de l´Òpera & Sabadell,,,,    Més MúsicaMés MúsicaMés MúsicaMés Música    
Del 20 al 24 d´Octubre 2014Del 20 al 24 d´Octubre 2014Del 20 al 24 d´Octubre 2014Del 20 al 24 d´Octubre 2014 

 
 

 

HongriaHongriaHongriaHongria    és un país que és un país que és un país que és un país que presumeix de posseïpresumeix de posseïpresumeix de posseïpresumeix de posseïr una de les r una de les r una de les r una de les capitals capitals capitals capitals més boniqumés boniqumés boniqumés boniques del món, es del món, es del món, es del món, 
Budapest, la perla del Danubi, Budapest, la perla del Danubi, Budapest, la perla del Danubi, Budapest, la perla del Danubi, i quei quei quei que    forma part del Patrimoni de la Humanitat de la forma part del Patrimoni de la Humanitat de la forma part del Patrimoni de la Humanitat de la forma part del Patrimoni de la Humanitat de la 
UNESCOUNESCOUNESCOUNESCO.  És un país on es poden veure monuments de dos mil anys d’antiguitat, de .  És un país on es poden veure monuments de dos mil anys d’antiguitat, de .  És un país on es poden veure monuments de dos mil anys d’antiguitat, de .  És un país on es poden veure monuments de dos mil anys d’antiguitat, de 
l’èl’èl’èl’època dels romans, juntament a d’altres de la dominació turca, fa quatre seglpoca dels romans, juntament a d’altres de la dominació turca, fa quatre seglpoca dels romans, juntament a d’altres de la dominació turca, fa quatre seglpoca dels romans, juntament a d’altres de la dominació turca, fa quatre segles, així com es, així com es, així com es, així com 
formoses esglésies romàniques i antics castells altius. A Hongria també trobarem el llac més formoses esglésies romàniques i antics castells altius. A Hongria també trobarem el llac més formoses esglésies romàniques i antics castells altius. A Hongria també trobarem el llac més formoses esglésies romàniques i antics castells altius. A Hongria també trobarem el llac més 
gran d’Europa central, centenars de fonts termals, i la famosa “Puszta”, coneguda arreu per gran d’Europa central, centenars de fonts termals, i la famosa “Puszta”, coneguda arreu per gran d’Europa central, centenars de fonts termals, i la famosa “Puszta”, coneguda arreu per gran d’Europa central, centenars de fonts termals, i la famosa “Puszta”, coneguda arreu per 
la seva artesania i tradicions populars.la seva artesania i tradicions populars.la seva artesania i tradicions populars.la seva artesania i tradicions populars. 
 

 

 

 

DIA 20/10 · SABADELL – BARCELONA – BUDAPEST 
DIA 21/10 · BUDAPEST, PATRIMONI DE LA HUMANITAT 
DIA 22/10 · BUDAPEST, EL PARLAMENT, LA SINAGOGA I ÒPERA 
DIA 23/10 · BUDAPEST, EL PALAU DE GODOLLO I CREUER FLUVIAL 
DIA 24/10 · BUDAPEST – BARCELONA – SABADELL 
 

 

 PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE MINIM 40 PAX: 1050 EUR 
  PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE MINIM 30 PAX: 1150 EUR 
  PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE MINIM 20 PAX: 1250 EUR 

SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 180 EUROS 
NO SOCIS: +10% 

 

El Preu Inclou:  El Preu No Inclou: 
Bitllets Aeris Anada i Tornada en classe turista 
Taxes Aèries PROVISIONALS  
Trasllat Sabadell/Aeroport/Sabadell en autocar 
Assegurança d´Assitència en Viatge 
Règim en Pensió Completa 
Hotel 4****  
Guia acompanyant des de Barcelona 
Trasllats en privat en destinació 
Guia local oficial de parla hispana en privat  
Excursions, Entrades i Visites indicades a l’itinerari 
Grup Mínim 20 participants (PLACES LIMITADES)  

Tot tipus de Begudes 
Tot tipus d’extres 

Tot allò No Especificat   
Assegurança Opc. Cancel.lació 30 EUR  

 

Visites de Temàtica Cultural Incloses: 
Visita guiada de Buda i Pest · Visita guiada al Parlament d´Hongria (segons disponibilitat) · Visita de la Sinagoa 

de Budapest · Entrades a la Òpera de Budapest “Falstaff” de Giuseppe Verdi · Creuer Fluvial pel Danubi · 
Visita al Palau Reial de Gödöllö 

 
 

INFORMACIÓ I RESERVES:  AMICS DE L´ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

 

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 



Òpera a Òpera a Òpera a Òpera a BudapestBudapestBudapestBudapest            � � � �             ««««    FalstaffFalstaffFalstaffFalstaff    » de Giuseppe Verdi» de Giuseppe Verdi» de Giuseppe Verdi» de Giuseppe Verdi                
 

DIA: 20 OCT 2014 
 

LLOC: PL ALCALDE MARCET, SABADELL 
 

       HORA: 06h00 

  

DIA 1 SABADELL – BARCELONA – BUDAPEST, LA JOIA DEL DANUBI 

Trasllat en autocar a l´aeroport de Barcelona 2 hores abans de la sortida. Facturació dels 
equipatges i sortida en vol directe a Budapest, capital d´Hongria. Assistència per part del nostre 
corresponsal i trasllat al centre de la ciutat, on durem a terme el dinar en un restaurant local. A la 
tarda, tindrem la primera presa de contacte amb aquesta fabulosa ciutat amb un tour panoràmic, 
coneixent els principals monuments… Sortida cap a l´hotel. Sopar i Allotjament.  

 

DIA 2 BUDAPEST, PATRIMONI DE LA HUMANITAT 

Esmorzar. Dia consagrat a visitar aquesta fabulosa capital de l´Europa Oriental. Començarem la 
visita a la part més alta de la ciutat, el barri de Buda. Al recinte del castell visitarem l´interior de 
l´Església de Maties, ricament decorada, també coneixerem el famós Bastió dels Pescadors. 
Passarem per davant del Palau Reial on apujarem el Munt Gellert, amb una meravellosa ciutadella 
sobre la qual gaudirem d´unes fantàstiques panoràmiques de la ciutat baixa i el Danubi. Al migida, 
dinarem en un restaurant local. A la tarda, atravessarem novament el riu per a conèixer la ciutat 
baixa, Pest, on hi ressalta la Basílica de Sant Esteve i la famosa Òpera. També farem un recorregut 
per l´elegant avinguda Andrassy, amb la monumental Plaça dels Herois, erigida commemorativament 
amb el mil.leni de la Nació Magiar, la Plaça de la Llibertat, i passarem pel bosc de la ciutat, on 
podrem visitar el pati interior del Castell de Vajdahunyad, que reuneix en una sola construcció 
diferents estils arquitectònics existents a Hongria, i acabarem amb la visita del Gran Mercat Central 
amb una meravellosa façana en Art Nouveau. Retorn a l´hotel. Sopar i Allotjament. 

 

DIA 3 BUDAPEST, EL PARLAMENT, LA SINAGOGA I ANEM A LA OPERA 

Esmorzar. Aquest matí coneixerem l´interior dels monuments més emblemàtics de la capital, el 
Parlament i l´Òpera. Primerament descobrirem la seu del Poder Legislatiu, el Parlament, la veritable 
joia arquitectònica del país (segons disponibilitat), situat a la vora del Danubi, construit a finals del 
segle XIX sota el disseny de l´arquitecte Imre Steindl, seguint el model dels palaus neogòtics. En el 
seu interior hi trobem meravelloses obres d´art en marbre i or, amb la solemne escalinata principal, 
el gran saló de reunions, el saló de la cúpula amb la corona reial i altres magnífiques dependències. 
Tot seguit visitarem la magnífica Sinagoga de Budapest, es tracta del segon temple jueu més gran 
del món després del de Jerusalem, amb una capacitat per gairebé 3.000 persones, construida entre 
el 1854 i 1859 sota el disseny de l´arquitecte austríac Ludwig Forster, conferint-li un estil morisc amb 
retocs bizantins i gòtics. Dinar en un restaurant local. A la tarda, disposarem de temps lliure i a una 
hora indicada, trasllat a la famosa Òpera Nacional de Budapest, on podrem assistir a la Òpera 
“Falstaff” de Giuseppe Verdi. Acabat l´espectacle, retorn a l´hotel pel Sopar i  l´Allotjament. 

 

DIA 4 BUDAPEST, VISITEM EL PALAU REIAL DE GODOLLO I CREUER FLUVIAL PEL DANUBI 

Esmorzar. Sortida cap a les rodalies de la capital per a visitar un dels palaus més representatius de 
la vella aristocràcia hongaresa, el Palau Gödöllö, destacable conjunt barroc del segle XVIII ubicat 
en una zona de gran bellesa natural i que fou propietat del Comte Antal Grassalkovich. Aquest 
magnífic palau fou la residència d´estiu preferida de l´emperadriu austríaca Elisabeth, coneguda 
com Sissi. Al migdia, dinarem en un restaurant regional. A la tarda, durem a terme un magnífic 
creuer fluvial per les aigües del Danubi, on podrem contemplar els meravellosos monuments, com les 
agulles del Parlament i el Pont de les Cadenes, etc... Retorn a l´hotel. Sopar i Allotjament. 

 

DIA 5 BUDAPEST – BARCELONA – SABADELL 

Esmorzar lleuger i sortida a primeríssima hora del matí cap a l´aeroport de Budapest. Facturació 
dels equipatges i volem de retorn a Barcelona. Arribada al Prat i trasllat al nostre punt habitual. 
Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit de la seva estada a Hongria. 
 

Pla de Vols Provisional Wizzair 
20/10/14  Barcelona – Budapest 09h10 – 11h45 
24/10/14  Budapest – Barcelona 06h05 – 08h35 

 
 

INFORMACIÓ I RESERVES:  AMICS DE L´ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

 

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 

 


