Berlin, Praga, Viena
i Budapest (8 nits)
GC 1881

Les capitals Imperials
El recorregut ens porta a descobrir 4 capitals històriques on podrem observar la gran reconstrucció de Berlín després de la
Segona Guerra Mundial, la bellesa del casc antic de Praga, ens endinsarem en l’Imperi Austrohúngar passejant per la Viena
majestuoasa i elegant, i per Budapest que fou la gran ciutat castigada pels Habsburgs i pels otomans, que amb la unió de Buda i
Pest va esdevenir la capital d’Hongria.

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1 i 2.- Vol a Berlín. Visita de la ciutat i la Illa dels Museus,
visita del Mur de Berlín, Porta de Branderburg, el barri jueu i
el Palau de Charlottenburg.
Dia 3 i 4 .- Tren cap a Praga. Dos dies per descobrir la bellesa
de la capital de la República Txeca. El barri de Mala Strana,
Stare Mesto, el castell de Praga, el monestir d’Strahov i Nove
Mesto. També es obligat tastar la cervesa i visitar els cafès
literaris.
Dia 5 i 6 .- Tren cap a Viena. La ciutat de la música on podem
admirar les seves avingudes, els castells, palaus, jardins i el
centre històric. No ens oblidem de la nòria gegant. Tot això es
pot amenitzar amb un bon cafè vienès.
Dia 7 i 8 .- Tren cap a Budapest. Visita del turó històric de
Buda, la zona del Parlament i la Òpera, el nucli antic de Pest,
l’Oktogon i la ciutadella.
Dia 9.- retorn a la ciutat d’orígen

NOTA: es poden afegir dies en cada ciutat i combinar amb
altres rutes

Preus i condicions
Inclou: Allotjament + trens + dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes,
suggeriments de rutes etc ..) + 100% gestions

Des de
880 €

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat quan sàpiguem les
dates i la ciutat des de la qual vols volar). Assegurances opcionals.

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger
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Centre de Viena
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