CREUER FLUVIAL
PEL RHIN
Les valls del Rhin , Mosella i el Main.
Estrasburg i el Parlament Europeu
Essències Medievals d´Alemanya
Especial GENT D’AVUI
Del 21 al 28 de Juliol 2011
Si existeix una Vall amb història i màgia, aquesta no pot ser cap altra que la Vall del Rhin, al bell mig de
l´anomenada Ruta Romàntica Alemanya. Paisatges encisadors, pobles extrets de la més remota llegenda,
castells medievals i ciutats nobles guarneixen el curs del Rhin conferint-li un sabor únic, aromatitzat amb els
famosos vins de Rudesheim. En aquest viatge descobrirem la màgia del Rhin romàntic, del Mosel.la
pintoresc i dels bonics paisatges del Main. Un viatge fascinant i captivador!
DIA: 21 JULIOL 2011

LLOC: AEROPORT BARCELONA, TERMINAL 1

HORA: 11h

DIA 21 · BARCELONA – BASILEA – ESTRASBURG
DIA 22 · ESTRASBURG - FRANKFURT
DIA 23 · FRANKFURT - COCHEM
DIA 24 · COCHEM . COBLENZ
DIA 25 · COBLENZ – RUDESHEIM
DIA 26· RUDESHEIM - MANNHEIM
DIA 27· MANNHEIM - ESTRASBURG
DIA 28· ESTRASBURG - BASILEA – BARCELONA

PREU PERSONA SOCI/A 1.390,- € EN CABINA DOBLE FINS 31/3/11
A partir abril 1.415,- €
NO SOCIS/SÒCIES +25 €
(SUPLEMENT CABINA INDIVIDUAL: 250 €, LIMITADES)
Reserves: ingressar 50% Caixa 2100 1190 74 0200104244, posar nom i cognoms
El Preu Inclou:

El Preu No Inclou:

Bitllets aeris anada i tornada en classe turista
Taxes aèries i d´embarcament
Creuer Fluvial Exclusiu Croisi Europe
Estada en cabina doble exterior climatitzada
Pensió completa a bord del vaixell
Begudes Incloses al Vaixell (Aigua, Vi i Cafè)
Cocktail de Benvinguda a bord
Programa d´animació a bord del vaixell
Paquet d´excursions culturals indicat a l´itinerari
1 nit d’hotel 3*** Sup. A Estrasburg, pensió completa
Aigua i vi inclosos a l’hotel
Guia acompanyant des de Barcelona
Guia local de parla hispana per a totes les visites indicades
Assegurança d’assistència en viatge

Tot tipus d’Extres
Tot Allò No Especificat
Assegurança de Cancel·lació 30 EUR

PAQUET D’EXCURSIONS CULTURALS INCLÒSES:
Visita guiada de Frankfurt · Visita guiada de Cochem - Visita guiada de Coblenz - Visita guiada
de Rudesheim amb entrades incloses al Museu de la Música i recorregut en trenet · Visita guiada
de Heidelberg · Visita guiada d’Estrasburg

INFORMACIÓ I RESERVES: GENT D´AVUI PER CATALUNYA 93 280 37 60 correu@donesavui.cat
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · C. Diputació 237, 7è 1a · 08007 Barcelona · www.kulturalia.es

CREUER FLUVIAL PEL RHIN · Juliol del 2011
DIA: 21 JULIOL 2011

DIA 1

LLOC: AEROPORT BARCELONA, TERMINAL 1

HORA: 11h

BARCELONA – BASILEA – ESTRASBURG

Presentació a l’aeroport de Barcelona 2 hores abans del vol. Facturació dels equipatges i volem a
Basilea. Arribada i trasllat en autocar al Port Fluvial d´Estrasburg. Embarcament abans de les 18h.
Acomodament a les nostres cabines, cocktail de benvinguda i sopar a bord. Nit a bord del vaixell i
comencem la navegació cap a Mannheim.
DIA 2

ESTRASBURG – FRANKFURT

Pensió Completa a bord. A primera hora del matí navegarem travessant les escluses d’Iffezheim i
Gambsheim, les més grans del Rhin. Navegació vorejant les ciutats de Worms, Gersnsteim i Niersteim
fins solcar el riu Main per arribar a la ciutat de Frankfurt, capital econòmica del país que visitarem a
la tarda. visitarem la magnífica ciutat de Frankfurt, capital econòmica del país, fascinant per la seva
barreja de tradició i modernitat. Visitarem el seu barri vell, on descobrirem la magnífica Catedral
Imperial, dominant el centre de la ciutat amb la seva torre de més de 95 mts d´alçada, passejarem
també per la plaça Romerberg, de l´època dels Hohenstaufen i que actualment és el centre de la
vida popular i dels carrers més singulars... Retorn al vaixell i navegació nocturna.
DIA 3

FRANKFURT – COCHEM

Pensió Completa a bord. Naveguem cap al Rhin Romàntic. En aquest trajecte podrem assaborir el
millor paisatge del Rhin romàntic, esquitxat de singulars castells medievals que combinen
magistralment amb un ric decorat de vinyes. Passarem per la famosa Roca de Lorelei. Seguirem la
navegació solcant el Mosel.la.. A la tarda, arribarem a la ciutat de Cochem, coneguda com la perla
del Mosel.la a la regió de Renania Palatinat. Visitarem aquesta cèlebre ciutat, amb un meravellós
centre històric replè de placetes i carrers medievals, coronat pel superb Castell Reichsburg, d´origen
medieval i amb un expressiu estil gòtic flamíger. A més de 100 m. per damunt de la ciutat i el
Mosel.la es retalla la seva poderosa i altiva silueta. Retorn al vaixell. Escala de nit.
DIA 4

COCHEM COBLENZ -

Pensió Completa a bord. Navegarem per les aigües del Riu Mosel.la en direcció a Coblenz per
arribar-hi a primera hora de la tarda. Visitarem aquesta bonica localitat de Renània Palatinat amb
un interessant patrimoni històric, coronat pel monument Deutsches Eck en la confluència dels rius Rhin i
Mosel.la. Coneixerem la Pl. Sant Florint, el bell centre històric, lloc on trobarem els principals
monuments com la Liebfraunkirche i la pl. dels jesuïtes. Retorn al vaixell, escala nocturna.
DIA 5

COBLENZ – RUDESHEIM

Pensió Completa a bord. Naveguem remuntant el curs del Rhin romàntic fins arribar a la localitat de
Rudesheim, on deixarem el vaixell i visitarem aquesta bonica localitat amb trenet, on coneixerem
les més famoses vinyes de la comarca i la història de la viticultura local. El trenet continuarà el seu
recorregut fins arribar a la cava històrica de Bassenheimer Hof, finca senyorívola del segle XVI, on
serem convidats a una degustació de vins locals. Tot seguit visitarem el Museu dels Instruments de
Música Mecànica, es tracta del primer museu alemany consagrat als instruments de música
mecanitzada, amb una fabulosa col·lecció d’instruments del segle XVIII al XX. Tot seguit, disposarem
de temps lliure per gaudir del bonic centre històric de Rudesheim i la seva cèlebre Drosselgasse, el
carrer més animat de la ciutat amb el seu ambient pintoresc animat amb música... retorn al vaixell
DIA 6

RUDESHEIM – MANHEIM

Pensió Completa a bord. desembarcarem a Mannheim per sortir cap a la magnífica ciutat de
Heidelberg amb el seu castell. Heidelberg, romàntica i idíl·lica, reuneix harmoniosament tots els
elements que li confereixen un encant especial. Visitarem les runes del Castell de Heidelberg, que
des del segle XVIII s’ha convertit en una font d’inspiració per a pintors i poetes que veien en ell un
símbol de glòria de la història medieval alemanya. També descobrirem les terrasses geomètriques
del Jardí del Palatinat, d’unes formes meravelloses. Tot seguit sortirem cap a la Neckarmunzplatz, la
plaça més important del centre històric de Heidelberg, al costat mateix del riu Neckar, també
passarem pel barri vell, en el que hi ressalta l’església del Sant Esperit, temple que va donar
sepultura a nombrosos prínceps electes... Breu temps lliure i trasllat al vaixell. Navegació nocturna
cap a Estrasburg.

MANSHEIM – ESTRASBURG
Esmorzar a bord. Desembarcament i trasllat en autocar al centre ciutat on podrem descobrir la
capital de l’Alsàcia, ciutat que al mateix temps gaudeix de ser la seu del Parlament, compartida
amb Brussel·les, i del Consell d’Europa. Estrasburg és una ciutat cosmopolita amb tots els elements
avantguardistes que han permès convertir-la en la veritable capital del vell continent. Visitarem tot el
seu conjunt monumental que combina magistralment una perfecta simbiosi entre el patrimoni històric i
modern, elegants barris, places encisadores i admirables, admirables edificis policromats.
Coneixerem la catedral d’un gòtic clarament alsacià i una vidrieria impactant, sense oblidar el barri
medieval que envolta la catedral, “la petita França”, el barri alemany i tot el conjunt d’edificis
moderns de la ciutat. Dinar. Estem gestionant les visites institucionals per fer-les a la tarda, en tot cas
sempre deixarem temps lliure per voltar i a l’hora indicada retorn a l’hotel, sopar i allotjament.
DIA 7

DIA 8

ESTRASBURG – BASILEA – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel. i trasllat a l’aeroport de Basilea. Facturació dels equipatges. Arribada a la
ciutat comtal i final del viatge i dels nostres serveis tot desitjant que hàgiu gaudit del creuer fluvial
i de la vostra estada a Estrasburg.

Pla de vols confirmat SWISS
21/7/11 BARCELONA – BASILEA LX1935 13,10 h. - 15,05 h.
28/7/11 BASILEA - BARCELONA LX1934 10,45 h. - 12,35 h.
Atenció: Presentació davant dels mostradors SWISS a la terminal 1 (nova) de l’aeroport de
Barcelona a les 11,10 h. del dia 21 de juliol del 2011. Cal portar el DNI original i vigent.

INFORMACIÓ I RESERVES: GENT D´AVUÍ PER CATALUNYA
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · C. Diputació 237, 7è 1a · 08007 Barcelona · www.kulturalia.es

