
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18/02/23. Dia 1 - GRANOLLERS - BARCELONA – VIENA  (Sopar)             
Sortida en bus  des de Granollers i Barcelona cap a l’aeroport de Barcelona (T1). 
Vol DIRECTE a Viena. Trasllat a l'hotel. Al vespre sortida per fer una passejada 
fins a la parada de Schwedenplat, des d'on agafarem un creuer pel riu on 
soparem mentre la ciutat es va il·luminant. Trasllat a l'hotel i allotjament. 
 
19/05/23. Dia 2 - VIENA  (Pensió completa)             
Esmorzar i ben aviat ens traslladarem al mercat de carrer Naschmarkt, el més 
antic i famós de la ciutat. La següent parada de la ruta és el magnífic Palau Hofburg, residència d'hivern de la dinastia 
reial dels Habsburg durant més de 600 anys. Visitarem els allotjaments reials decorats amb mobiliari de l'època, el 
Museu de Sissí Emperadriu i la luxosa Plateria de la Cort. El recorregut l'acabarem visitant l'espectacular Biblioteca 
Nacional d'Àustria, situada al mateix complex. Aquesta biblioteca del segle XVIII és la més gran del món d'estil barroc i 
estem segur que en entrar et quedaràs sense paraules quan vegeu la gran Sala Imperial, amb els seus enormes globus 
de la Terra antics, estàtues, pintures i altes prestatgeries de fusta plenes de llibres.  
Continuarem per l'Òpera i l'Església dels Caputxins, una petita església d'estil barroc que guarda al subsòl la Cripta 
Imperial, on es troben els luxosos fèretres de la família reial, entre ells el de Sisi Emperadriu.  
Reprendrem forces tastant els plats típics locals, el Zum Weissen Rauchfangkehrer o les  costelles al Ribs of Vienna.   
 

Anirem a l'emblemàtic Cafè Sacher, per degustar la famosa Tarta Sacher i un bon cafè. 
 

A la tarda, començarem amb la visita a la Catedral de Sant Esteve, construïda 
sobre les ruïnes d'una església romànica dedicada a Sant Esteve el 1147, i on 
es va celebrar el casament i el funeral de Mozart. Després de completar les 
visites a l'interior, pujarem a la torre en forma d'agulla de més de 137 metres 
d'alçada per tenir una panoràmica excel·lent del nucli antic i veure la preciosa 
teulada de rajoles de la catedral.  
Tornada a l'hotel i a l'hora concertada, trasllat a un concert de música clàssica 
i sopar al pintoresc barri de Grinzing on tastarem el seu famós vi verd. 
Tornada a l'hotel i allotjament.  

 
 
 
 

VIENA I PRAGA 
CIUTATS IMPERIALS 

Del 18 al 24 de maig de 2023 

Des de Granollers i Barcelona, en grup i amb acompanyant de la nostra agència 

7 DIES / 6 NITS –  VOLS INCLOSOS – AMPLI PROGRAMA DE VISITES 

VIENA I PRAGA. Ciutats Imperials.  Pocs indrets del Vell Continent disposen de tanta 
bellesa concentrada. Sopar amb creuer per Viena, visita al Museu de Sissí Emperadriu, 
castells de camí a Praga, visites als diversos barris i final amb sopar a la cervesaria més 
antiga de Praga.  



 

 
 
 
20/05/23. Dia 3 - VIENA - CESKY KRUMLOV (Pensió completa)             
Esmorzar i sortida cap a Český Krumlov, ja a la República Txeca, de camí pararem a Melk i visitarem la famosa abadia 
benedictina barroca i el seu jardí. Dinar i continuació cap a Český Krumlov.  
Les primeres mencions d'aquesta ciutat es remunten a la meitat del segle XIII, quan aquí tenia la seu una de les 
branques dels Vítkovec, els senyors de Krumlov. L'any 1302 els Rožumberk van deixar en herència a Krumlov el castell 
original, reconstruït en estil renaixentista. El complex palatí actual és després del castell de Praga el més extens a la 
república. Al castell es conserva l'únic teatre barroc que inclou els vestits originals d'època, la sala de Màscares 
pintades de fusta il·lusòria. Sopar i allotjament. 
 
21/05/23. Dia 4 - CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE - 
PRAGA (Pensió completa)             
Esmorzar. Sortida cap a Praga, de camí passarem per České 
Budějovice, famosa per la seva cervesa Budvar copiada pels 
nord-americans amb lal Budweiser. Arribada a Praga. Dinar. 
 
En el nostre primer contacte amb Praga visitarem el Novo 
Mesto o Barri Nou i la zona antiga de Vyšehrad. Ens aturarem a 
l'enorme Plaça de Wenceslau, plena de botigues i restaurants, 
on destaca el Museu Nacional de Praga, un edifici neo 
renaixentista. L'hotel Europa situat a la plaça amb una façana d'estil art nouveau és un altre dels seus al·licients. 
Baixarem fins al Pont de les Legions passant davant del magnífic Teatre Nacional amb una gran sala per a les 
actuacions d’òpera. Des d'allà, passeig per la riba del riu Moldava amb vistes al castell, fins a la sorprenent Casa 
Dançant. Aquest edifici que representa els famosos ballarins Fred Astaire i Ginger Rogers, sobresurt entre els edificis 
barrocs, d’art noveau i gòtics del barri de la Ciutat Nova. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 
 
22/05/23. Dia 5 - PRAGA (Pensió completa)             
Esmorzar. Recorrerem el centre històric (Stare Mesto) i el barri jueu (Josefov). Començarem a primera hora visitant la 
Plaça de la Ciutat Vella amb el seu espectacular Rellotge Astronòmic, pujarem a la torre de l'Antic Ajuntament i 
entrarem a l'Església de la Mare de Déu de Týn. Passejarem per l’Stare Mesto arribant al barri jueu on visitarem un 
parell de sinagogues i l’antic cementiri jueu.  
Gaudirem d’un bon dinar txec acompanyat per una cervesa artesana al restaurant U Zlateho Hada o similar. A la 
tarda, visita a la increïble biblioteca barroca del Clementium. Passejarem pel centre històric que ens portarà fins a la 
Torre dela Pólvora. Ja cap al tard farem una passejada per la riba del riu Moldava amb vistes als ponts i al castell, per 
acabar la nit en un creuer pel Moldava i una representació del tradicional teatre negre. Tornada a l'hotel, sopar i 
allotjament. 
 

23/05/23. Dia 6 - PRAGA (Pensió completa)             
Esmorzar. Avui visitarem un dels barris amb més encant de la 
ciutat, Mala Strana. A primera hora creuarem emblemàtic Pont 
de Carles, fins a l'Illa de Kampa. Després de passejar per aquest 
recés de pau i trobar-nos amb el mur de John Lennon pujarem 
caminant fins a l'Església de Sant Nicolau. Al costat d'aquesta 
església surt un dels carrers més bonics de Praga, el carrer 
Nerudova i visitarem el castell. Dinarem en un restaurant local. 
Tornada a l'hotel i temps lliure.  

 
Acabarem el nostre viatge amb un sopar a la cerveseria U Fleku, 
la més antiga de Praga, de 1499, on gaudirem d'un sopar típic 
amb 1 cervesa inclosa. Tornada a l'hotel i allotjament. 

 
24/05/23. Dia 7 – PRAGA - BARCELONA  - GRANOLLERS  (Esmorzar)             
Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’aeroport.  Vol DIRECTE a Barcelona. Arribada i trasllat en bus fins a Granollers.  

 
 



 

HOTELS PREVISTS o similars: 
VIENA  
JUFA Hotel Wien City 4* 
CESKE BUDEJOVICE 
Clarion Congress Hotel České Budějovice 4* 
PRAGA  
Hotel Taurus 4* 
 
VOLS PREVISTOS: 
VY8714 18MAI    BCN  VIE    12:40  15:10     
VY8653 24MAI    PRG  BCN   12:50  15:30    
 
 
 
 
Grup mínim 20 persones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Acompanyant de la nostra agència des de Granollers 
i durant tot el viatge més guia local a destí 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 Trasllat a destí aeroport / hotel / aeroport  
 6 nits hotel  en pensió complerta 
 Visites i entrades segons programa descrit 
 Assegurança de viatge d’assistència mèdica 
il·limitada i d’anul.lació, i amb cobertura COVID (veure 
cobertures a  contracte) 
 Propines 
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes, altres propines o extres personals  
 Cada persona ha de dur la documentació necessària 
per accedir al país de destí 
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou.  

 
 
 
 

Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals alienes a la nostra organització.  
Preus subjectes a canvis per augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida. 
 
 

PREU PER PERSONA:  1.695 €  
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: +265 € 


