
Programa de viatge

ESTRASBURG - SPIRA - MAGUNCIA - RÜDESHEIM - COBLENZA - COCHEM - LINZ - COLONIA

Dia 1 Igualada-Barcelona-Estrasburg

Dia 2 Estrasburg / Spira (Speyer)

Dia 3 Spira (Speyer) – Heidelberg – Worms – Magúncia
(Mainz)

Dia 4 Magúncia (Mainz) – Rudesheim

Dilluns –

Dimarts –

Dimecres –

Dijous –

Sortida de les nostres terminals a l'aeroport de Barcelona per
agafar avió de linia regular (via ciutat europea) cap a Estrasburg.
Arribada i assistència del personal de la naviliera per a
l'embarcament al port fluvial d’Estrasburg cap a les 18.30 hores
en el vaixell “MS Swiss Crown” o similar. Acomodació als
camarots, copa de benvinguda i presentació de la tripulació.
Temps lliure i/o animació.Allotjament a bord.

Visita opcional a Estrasburg, capital d'Alsàcia, on podrem
admirar el seu casc històric presidit per la seva Catedral i
envoltat de canals. Per la tarda, possibilitat de realitzar una
excursió opcional a Alsàcia o la Selva Negra. Continuació del
nostre viatge cap a Spira.Allotjament a bord.

Sortida d'Spira i excursió opcional en autobús de Heidelberg
sobre el riu Neckar (afluent), ciutat, caracteritzada pel seu
ambient universitari, el seu castell semiderruït, el seu romàntic
pont de pedra i l'ambient animat dels seus carrers de vianants
(dinar pic-nic inclòs). L'autobús retorna directament a Worms on
espera el vaixell. Per als passatgers que no realitzint l'excursió,
navegació fins a Worms, gran llegat històric medieval. Visita a
peu i temps lliure. Continuarem la navegació cap a Magúncia.
Temps lliure i/o animació.Allotjament a bord.

Visita a peu de la ciutat de Magúncia, capital de l'estat de
Renania – Palatinat, seu bisbal i pàtria de Gutemberg. A la seva
catedral, una de les tres romàniques d'Alemanya, es van
coronar en el segles XI i XII set emperadors i el seu arquebisbe
fou Canceller del Sacre Imperi. A més, s'ha de destacar el palau
Bisbal i l'Església de Sant Esteve. Retorn al vaixell i continuació
de la navegació fins Rudesheim. Arribada i visita a peu
d'aquesta ciutat, famosa pel seu cultiu de la vinya. Compta amb
un Museu d'Instruments Musicals i la famosa Drosselgasse, on
es pot degustar el bon vi de la regió. Sobre la ciutat i a la bora de
Niederwald, es troba el famós monument a Germania, que
commemora a unificació alemanya sota l'emperador Guillem I.
Temps lliure i/o animació.Allotjament a bord.

.

Sopar a bord

Pensió completa a bord

Pensió completa a bord

Pensió completa

Dia 5 Rudesheim – Boppard – Coblenza

Dia 6 Coblenza – Cochem – Linz

Dia 7 Linz – Bonn – Colònia

Dia 8 Colònia-Barcelona-Igualada

Divendres –

Dissabte –

Diumenge –

Dilluns –

Gaudirem tot el matí del paisatge de la Vall de Loreley, amb els
seus castells a banda i banda del Rhin fins a la nostra arribada a
Boppard. Visita a peu d'aquesta ciutat d'origen romà, al centre de
la qual trobem diverses esglésies des de l'època carolíngia fins al
gòtic tardà, i també la seva fortalesa al costat del Rhin. L'antic
castell romà (que es va cremar l'any 1499 i va ser substituït per
l'actual, d'estil barroc) avui acull el Museu Municipal. Retorn al
vaixell. Continuació del nostre viatge cap a Coblenza. Visita a peu
d'aquesta ciutat fundada pels romans, situada a la confluència
dels rius Mosela i Rhin. A la seva església de Sant Castor es va
negociar per part dels descendents de Carlemany el repartiment
de l'Imperi. Fou possessió del Princep-Elector de Tréveris i un
important centre econòmic del Rhin a la Edat Mitjana. Existeixen
nombroses esglésies, destacant la de Nostra Senyora, on es
barreja el romànic, el gòtic i el barroc. En un pati de l'Ajuntament,
que es l'antic col·legi dels jesuïtes, es troba el símbol de la ciutat: el
Schängelbrunnen. A l'altre costat del Rhin i davant la
desembocadura del Mosela, s'eleva la imponent fortalesa
d'Ehrenbreitstein. Temps lliure.Allotjament a bord.

Agafarem la variant del riu Mosela, que solca serpentejant entre
altes valls plenes de vinyes. A mig matí arribarem a Cochem,
“burg” medieval que, al peu del majestuós Castell Imperial
(Reichburg), conserva com cap altre el seu important passat
germànic. Visita a peu i temps lliure. Retorn al vaixell per continuar
el nostre viatge cap a Linz. Temps lliure i/o animació. Allotjament a
bord.

Visita a peu de Linz, típica ciutat medieval alemanya amb encant,
amb vivendes d'entramat de fusta i a la que s'accedeix per la porta
de les restes de la muralla. Retorn al vaixell per continuar fins a
Bonn. Arribada i visita a peu de la ciutat de Beethoven i antiga
capital federal d'Alemanya. Continuació a Colònia. Sopar de
comiat i festa a bord.Allotjament a bord

Desembarcament a les 9 del matí. Visita a peu de Colònia, quarta
ciutat amb més població d'Alemanya i en la que destaca, entre
altres coses, la seva imponent Catedral gòtica (començada al
segle XV i acabada al XIX) on es guarden nombroses obres d'art i
una arqueta amb les restes dels “Reis Mags”. A l'hora prevista
sortida cap a l'aeroport de Colònia i vol de tornada (via una ciutat
europea) a Barcelona. Arribada i trasllats a les nostres terminals.
Fi del viatge.

Pensió completa a bord

Pensió completa a bord

Pensió completa a bord

Esmorzar a bord

Altres dies de sortida: tots el dilluns de maig, juny, juliol, agost i setembre

Gran Creuer pel RHINELS NOSTRES VIATGES 2017 Gran Creuer pel RHINSortides en Grup d’Igualada

i el Moselai el Mosela

Altres sortides Especials: 29 maig - 5 juny - 19 juliol - 14 d’agost - 11 setembre - 2 octubre

Sortides en GRUP:  - 19 juny -   7 d’agost

Rbla. Sant Isidre, 9
Telf. 938 037 556
08700 IGUALADA www.ferfrans.comGC-419



Gran Creuer pel Rhin i el Mosela

- 7 nits de creuer al vaixell M.S. Swiss Pearl o similar en cabina
standard doble exterior climatitzada, amb dutxa i wc

- Pensió completa a bord (primer servei, sopar; ultim servei,
esmorzar). Sistema buffet, excepte alguns sopars servits

- Visites a peu de Colònia, Bonn, Linz, Cochem, Coblenza,
Boppard, Rüdesheim, Magúncia i Worms

-Avio anada i tornada des de Barcelona.

- Trasllats de l'aeroport / vaixell/aeroport

-Trasllats de les nostres terminal a l'aeroport de Barcelona i
tornada de l'aeroport a les nostres terminals.

-Excursions opcionals. Begudes a les menjades, propines, taxes i
qualsevol altre servei no esmentat a l'apartat anterior.

Preu per persona en Cabina Doble
(8 dies/7 nits - Avió + Creuer + Trasllats)

Cob. Principal   B:       1.650 Euros      1.695 Euros       1.550 Euros
Cob. Superior A:       1.795 Euros      1.795 Euros       1.700 Euros

Taxes Aèries:                  140/170 Euros
Taxes Creuer:                          75 Euros
Assegurança:                          35 Euros

El Preu Inclou:

El Preu no inclou:

- Estrasburg 50 €

- Heiderlberg (amb pic-nic) 65 €

- Heidelberg (dinar en restaurant,
1 beguda inclosa) 85 €

- Alsacia . 55 €
- Bonn: Milla dels Museus 35 €

Notes: Aquestes excursions depenen d'un mínim de 40
participants. Els preus son aproximats. Les excursions
son contractades i abonades al vaixell en metàl·lic.
Preus per persona.

Excursions opcionals:

MS. Swiss PEARL ****

Preu per Persona       29 maig          17 juliol         18 setembre

Paquet de begudes als menjars (Vi,aigua, cervesa,refrescs)   105 €

Rbla. Sant Isidre, 9
Telf. 938 037 556
08700 IGUALADA www.ferfrans.comGC-419

19 de juny         7 agost


