
DIA 1: BARCELONA – VIENA - SENEC

Trobada i trasllat en bus ins a l’aeroport, on hem de ser dues hores 
abans de la sortida del vol. Un cop l’avió ens deixi a Viena marxa-
rem amb bus ins al complexe Holiday Village de Senec, Eslovàquia. 
Temps lliure i sopar a l’hotel.

DIA 2: SENEC – BRATISLAVA - SENEC

Després d’esmorzar a l’hotel, marxarem cap a Bratislava a fer una vi-
sita amb guia local. Allà hi veurem el casc antic, la Catedral de Sant 
Martí, la Torre de Sant Miquel, el Palau del president, el Castell de 
Bratislava amb els jardins, l’Òpera i el Palau del govern. Durant la vi-
sita aproitarem per dinar en un restaurant local. A la tarda tornarem 
per sopar a l’hotel.

DIA 3: SENEC – BUDAPEST – SENEC

Un cop esmorzats sortirem cap a Budapest. Allà ens esperarà un guia 
local per fer la part de Pest al matí: els ediicis del Parlament, l’antiga 
llotja, la basílica de Sant Esteve i la plaça Deak. Després dinarem en 
un restaurant local i començarem la visita de Buda: el bastió dels pes-
cadors, l’església de Maties, el barri antic, les panoràmiques del riu, 
el pont de les Cadenes i el Palau Reial.
Al inal de la jornada tornarem a l’hotel de Senec per sopar-hi.

DIA 4: SENEC – VIENA - SENEC

Desdejuni a l’hotel i sortida cap a Viena. Trobada amb un guia local 
per començar la panoràmica de la ciutat: la famosa Ringstrasse, el 
Palau Urania, el Palau Coburg, els Palaus imperials que van ser re-
sidència dels Habsburg, el Parlament, el Teatre Burg, l’Ajuntament, 
l’Òpera, la Universitat, la Catedral de Sant Esteve, la casa de Mozart, 
etc. El dinar el farem en un restaurant local. 
Cap al vespre tornarem a ser a l’hotel de Senec per sopar-hi.

DIA 5: SENEC - VIENA – BARCELONA

Després d’esmorzar a l’hotel, trobada amb el guia i sortida cap a 
l’aeroport de Viena. Tràmits de facturació i d’embarcament. Un cop el 
vol arribi a Barcelona, tornada amb bus cap al centre escolar.

Grup 31-35 persones: 489€

Grup 36-40 persones: 469€

Grup 41-50 persones: 459€

Preu per persona en habitació multiple amb 
règim de Pensió Completa:

	 El preu inclou:

•	 Bitllets d’avió en vols directes Barcelona – Viena - Barcelona
•	 Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola
•	 Bus per a tots els trajectes descrits a destinació
•	 4 nits en el complexe Holiday Village en habitacions múltiples  
 i en règim de Mitja Pensió (sopar amb beguda+ esmorzar)
•	 4 dinars en restaurants (1 beguda inclosa)
•	 Guies locals per a visites a Bratislava, Budapest i Viena
•	 Entrades: 

Bratislava: Castell i Catedral de Sant Martí
Budapest: Palau del Parlament
Viena: Palau dels Habsburg

•	 3 gratuïtats per a professors amb un mínim de 50 alumnes  
 de pagament
•	 Assegurança de viatge i de responsabilitat civil
•	 IVA i Taxes de l’aeroport
•	 Dipòsit per alumne i per a l’estada: 30€
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

Serveis opcionals:

•	Guia acompanyant durant tota l’estada a destinació
•	Guia de suport per fer els tràmits d’embarcament 

a l’aeroport de Barcelona
•	Assegurança de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especiicades i serveis no descrits en el programa

Bratislava - Budapest
Viena 
5 dies / 4 nits
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