


Viatges Tejedor es va constituir el 16 de Gener de 1973 a

Lleida i disposa actualment d'una xarxa de 21 oficines i

departaments especialitzats ubicats a les províncies de

Barcelona, Girona, Lleida, Madrid i Saragossa.

Vacances amb molts avantatges



Vacances amb molts avantatges

Viatges Tejedor ofereix a totes les famílies de l’INSTITUT

VACARISSES unes condicions especials i descomptes exclusius.

Podeu fer la consulta a qualsevol de les nostres oficines



“Ens apassiona descobrir el món i els nostres viatges tracten
de compartir aquesta passió amb tu.”



Itinerari del viatge



PRIMER DIA – 17 DE JUNY VACARISSES – AEROPORT DE BARCELONA - VIENA

Presentació a les 05h45 a l’aeroport de Barcelona Terminal 1.

Trobada amb la nostra guia Angels

04h30 Trasllat des del Centre Escolar a l’aeroport de Barcelona T1.



Sortida a les 07h45 

Facturació i embarcament 

PRIMER DIA – 17 DE JUNY VACARISSES – AEROPORT DE BARCELONA - VIENA



PRIMER DIA – 17 DE JUNY VACARISSES – AEROPORT DE BARCELONA - VIENA

VY 8714

Durada vol: 02h30



PRIMER DIA – 17 DE JUNY VACARISSES – AEROPORT DE BARCELONA- VIENA

10h15 Arribada a Viena. 

Recollida de l’equipatge i trasllat en autocar fins a l’hotel. 

La guia ens farà en el trajecte una primera introducció de la ciutat. 

Arribada i distribució d’habitacions. 

Seguidament ens traslladarem amb la nostra guia acompanyant fins al centre de Viena 

amb transport públic (tiquet no inclòs). Comencem per l’òpera i seguim per la catedral 

de Sant Esteve. A continuació anirem a Prater (parc d’ atraccions – entrada lliure). 

A l’hora indicada ens retrobarem amb el guia per tornar amb transport públic cap a

l’ hotel.

Sopar i allotjament.



SEGON DIA – 18 JUNY- VIENA

Esmorzar.

Pel matí ens dirigirem amb transport públic i acompanyats per la nostra guia, cap

al Palau de Schonbrunn (entrada inclosa amb audio guia), on realitzarem el Tour

Imperial, per conèixer els diferents estils de l’ època. Visitarem 22 sales, les

estances privades de la Sissi i acabarem a la sala de les cerimònies.

Dinar lliure.

Continuació tornada cap el centre de la ciutat per visitar l’ avinguda Ringstrasse

on es troben alguns dels edificis més importants: l’ajuntament, l’ església Votiva, la

Borsa i el Parlament. Es pot arribar fins el Palau Hofburg, la biblioteca nacional,...

A l’ hora indicada tornada cap a l’ hotel.

Sopar i allotjament.



TERCER DIA – 19 JUNY VIENA - BUDAPEST

Esmorzar.

Pel matí ens recollirà l’autocar per portar-nos cap a Budapest. La nostra guia ens farà explicacions per

poder conèixer el camí de Viena a Budapest. Arribada a l’ hotel on deixarem les maletes.



TERCER DIA – 19 JUNY VIENA - BUDAPEST

Temps per dinar.

Per la tarda visitarem la part de Buda. Ens dirigirem amb transport públic acompanyats de la nostra

guia. Agafarem el Funicular que ens portarà al Castell de Budapest (tiquet d’anada i tornada inclosa).

Aquí trobarem: el Castell o Palau Reial, la biblioteca de Széchenyi, la Galeria Nacional d’Hongria, el

Museu d’Història i el Museu Militar. Baixarem tot passejant per anar fins a Pest per seguir veient la

ciutat: Pont de les Cadenes, Basílica de Sant Esteban, Parlament, carrer Zoltánutca ,...

A l’ hora indicada tornarem amb transport públic cap a l’hotel.

Sopar i allotjament.



QUART DIA – 20 DE JUNY BUDAPEST

Esmorzar.

Pel matí ens dirigirem a les piscines termals del balneari Szechenyi (entrada inclosa), el

primer balneari terapèutic de Pest, construït entre 1909 i 1913 amb aigua termal que brolla

a la superfície a 76º de temperatura, per gaudir i relaxar-nos. Just abans veurem la Plaça

dels Herois.

Dinar lliure.

Agafarem el transport públic acompanyats de la nostra guia, per dirigir-nos a Vorosmarty

tér, després al carrer VáciUtca fins arribar al Mercat Central. Seguirem visitant la ciutat

(Sinagoga, museu Nacional, l’Òpera, Cafè de la Llibreria Alexandra).

A l’ hora indicada ens dirigirem cap a l’hotel.

Sopar i Allotjament.



CINQUÈ DIA – 21 DE JUNY BUDAPEST – BARCELONA - VACARISSES

Esmorzar .

Aquest matí anirem fins l’illa Margarida, un gran parc amb zones de relax i d’oci, on

destaquen el monument del centenari de l’ unificació de la ciutat i la font de la música.

Dinar lliure.

A l’hora acordada anirem a l’ hotel per recollir les maletes. Allà ens esperarà l’ autocar per

portar-nos fins l’ aeroport de Budapest, per embarcar amb el vol VY8803 amb sortida a les

15h50 direcció Barcelona.

18h30 arribada l’ aeroport de Barcelona

Seguidament trasllat en autocar privat cap al centre escolar.



Hotels



Hotel a Viena

L’ A&O Wien Hauptbahnhof està situat just darrere de la nova 

estació central de Viena, que funciona a ple rendiment a partir 

del 2015, i ofereix habitacions amb parquet i bany privat, a més 

d'un bufet d'esmorzar. L'hotel també acull un bar al terrat amb 

vistes panoràmiques.

S'ofereix WiFi d'alta velocitat gratuïta a tot l'establiment. Entre 

les instal·lacions de l‘A&O Wien Hauptbahnhof, cal destacar una 

sala de jocs amb taules de billar i una sala de jocs infantils.

Al bar i al vestíbul hi ha TV amb canals per satèl·lit i canals 

esportius.

L'estació de metro de Südtirolerplatz es troba a 5 minuts a peu i 

us permetrà accedir a la catedral de Sant Esteve, en ple centre 

de Viena, en tan sols 7 minuts.

Hostel A&O WIEN HAUPTBAHNOF 



Hotel a Budapest

Hotel PEST INN **** 

L'Hotel Pest Inn està situat en una zona residencial de 

Budapest. Ofereix habitacions funcionals amb internet WiFi

gratuïta i TV LED amb canals per cable. A més, també 

disposa d'un restaurant i un bar. La parada de metro 

d'Ecseri út és a 200 m de distància.

Les habitacions estan decorades en tons pastel i tenen

parquet i un escriptori. El bany és privat i disposa de dutxa i 

articles de tocador gratuïts.

La recepció és oberta les 24 hores del dia i ofereix servei de 

bugaderia i servei d'habitacions. A recepció també hi ha 

caixes fortes disponibles.

El centre comercial Europark és a 10 minuts a peu. El 

centre comercial KÖKI, el més gran de Budapest, és a 2 

parades de metro.



TRANSPORT



TRANSPORT ANADA

Barcelona – Viena 07h45 

Arribada a les 10h15 

VY8714

Dia 17 de Juny



TRANSPORT ANADA

Budapest – Barcelona 15h50 

Arribada a les 18h30 

VY8803

Dia 21 de Juny



PRIMER DIA – 17 DE JUNY VACARISSES – AEROPORT DE BARCELONA - VIENA

El bitllet inclou 1 maleta per facturar de màxim 23 kgs

+ 1 maleta en cabina.

L’ equipatge de mà és el que es pot portar a la cabina de l’avió 

sempre i quan no sobrepassi els 10kg, i que les seves mides no 

superin 55X40X20cm

A més, també es podrà portar una bossa de mà o maletí més petit 

(max. 35X20X20) que haurà d’estar ubicat sota el seient davanter.

No oblidar portar carregats des de casa els dispositius mòbils.



PRIMER DIA - 17 DE JUNY VACARISSES – AEROPORT DE BARCELONA - VIENA



EL VIATGE INCLOU

 Trasllat en autocar CENTRE ESCOLAR / AEROPORT / CENTRE ESCOLAR

 Guia acompanyant durant tot el viatge. 

 Bitllet d’avió classe turista VUELING BARCELONA – VIENA//BUDAPEST-BARCELONA

 1 maleta inclosa per facturar per persona + 1 maleta en cabina complint normativa

 Taxes aeroport

 Servei d’autocar segons itinerari detallat complint normativa vigent

 2 nits a Viena amb esmorzar i sopar a l’hotel

 2 nits a Budapest amb esmorzar i sopar a l’hotel 

 Habitacions múltiples

 Assegurança de viatge (assistència en viatge, RC i anul·lació)

 Talonaris per finançament  del viatge

 Regal- obsequi per a cada participant



EL VIATGE NO INCLOU

El preu no inclou:

 Cap servei no especificat en el preu inclou.

 Fiança dipòsit de 40€ per persona obligatori com a garantia, de pagament 

directe (devolució a la sortida del grup) a l’ hotel de Budapest . L’hotel de Viena 

no en demana.



ASSEGURANÇA DE VIATGE

Documentació de viatge



Documentació de viatge
Informació vàlida per a passatgers amb nacionalitat espanyola (altres 

nacionalitats hauran de consultar amb el Consolat corresponent)

 DNI o passaport : originals i vigents + 

autorització * paterna/materna (menors)

*Per obtenir l'autorització s’ha de presentar:

- El llibre de família

- Document complimentat i signat

- DNI/Passaport



ASSEGURANÇA DE VIATGE

ESTUDIANTS PLUS VIATGES TEJEDOR

Garanties d’assistència en el viatge

• Sanitàries

• Equipatge

• Transport i repatriació

• Anul·lació

• Responsabilitat Civil Privada



ASSEGURANÇA DE VIATGE



Fi del viatge
I dels nostres serveis



Torn de preguntes



Gràcies per la

vostra assistència


