
 

 
Cap d’Any a la Vall del Rin Romàntic  

Del 28 de desembre del 2019 al 2 de gener de 2020 

 

Gaudeix d’un cap d’any inoblidable navegant a bord del vaixell MS Gerard Schmitter de 5 àncores 
per la Vall del Rin Romàntic, declarada Patrimoni de la Humanitat, tot endinsant-nos en un territori 

en el qual es mesclen la història i la llegenda. Navegarem amb la companyia Crosieurope per un 

riu que ha estat durant més de dos mil anys una de les principals vies de comunicació entre 

l’Europa mediterrània i la septentrional, tot admirant el captivador paisatge format per meandres, 

suaus promontoris, imponents castells i pintorescs poblets envoltats de vinyes, que han captivat 

la imaginació de reconeguts escriptors, pintors i músics com Goethe o Víctor Hugo. 

Viu amb nosaltres aquest fantàstic recorregut eminentment paisatgístic, gastronòmic i cultural, i 

coneix algunes de les ciutats més emblemàtiques i pintoresques com la històrica Coblença, 

Rudesheim i els seus deliciosos vins i l’encisadora Heidelberg amb el seu imponent castell 

Itinerari 

 Vol i trasllat a Estrasburg            Dissabte, 28 de desembre 

Sortida en autocar des dels diferents punts de recollida direcció cap a l’aeroport de Barcelona per volar a un aeroport 
proper a Estrasburg. Després de recollir l’equipatge ens traslladarem al moll d’Estrasburg per embarcar al creuer Gerard 

Schmitter de 5 àncores. Seguidament coneixerem la tripulació que ens acompanyarà els pròxims dies  mentre gaudim 

d’un còctel de benvinguda. 

Sopar a bord i nit de navegació cap a Coblença, tot passant les rescloses d’Iffezheim i de Gambsheim que formen part 

de les grans rescloses del Rin. Allotjament. 
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 Naveguem cap a Coblença          Diumenge, 29 de desembre 

Esmorzar bufet i continuem navegant cap a Coblença remuntant la part més bella del Rin, que penetra en les muntanyes 

de pissarra, serpentejant entre castells, promontoris i vinyes, que creen una atmosfera màgica que mescla meravella i 

llegenda, un paisatge verdaderament espectacular, amb els seus poblets idíl•lics amb elegants cases amb travessers de 
fusta i altius campanars. Durant la travessia passarem per les ciutats d’Espira, Mannheim, Worms, Magúncia, Wiesbaden 

i la roca de Lorelei. Dinar a bord. 

Aquesta tarda, sortirem per realitzar un passeig guiat pel cor de la pintoresca ciutat de Coblença, que ens oferirà un ampli 

ventall de monuments culturals i edificis històrics, entre els quals veurem, l’església de Liebfrauenkirche, i el Deutsches 

Eck. Conegut com el racó alemany és el punt on el riu Mosel•la conflueix amb el Rin, un indret carregat d’història, on 
l’emperador Guillem II va erigir un monument per declarar la seva gratitud envers el seu avi, Guillem I, qui va transformar 

l’imperi alemany convertint-lo en un únic estat. 

En acabar, tornarem al creuer per gaudir de la nit de gala amb un excel•lent sopar. 

 Coblença - Rudesheim                  Lunes, 30 de desembre 

Esmorzar a bord i qui ho desitgi podrà gaudir d’un passeig pel nucli històric de Coblença en companyia de l’animador del 
creuer, pels seus carrerons i placetes, on descobrirem meravelloses esglésies i magnífiques cases senyorials de l’alta 
burgesia. Retorn de nou al creuer i iniciarem ja la navegació cap a Rudesheim, una ciutat que ens captivarà amb el seu 

encant i la bellesa del seu entorn. En arribar realitzarem una excursió per conèixer de prop aquesta fascinant ciutat.  

Començarem amb una visita a una de les vinyes de Rudesheim a bord d’un trenet, per descobrir els meravellosos vins 
que es cultiven a la regió des de l’època romana i admirarem les meravelloses vistes sobre el riu i la ciutat. Seguim fins 
al centre on pararem a la històrica bodega de Bassenheimer Hof, residència senyorial del segle XVI, per fer un tast de 

vins abans de visitar el Museu dels Instruments de la Música Mecànica, una magnífica exposició que acull fins a 350 

instruments que daten del segle XVIII al XX. 

Acabada la visita tornarem al creuer. Pensió completa a bord i escala nocturna a Rudesheim. 

 Rudesheim – Mannheim i visita de Heidelberg          Dimarts, 31 de desembre  

Esmorzar a bord i matí dedicat a la navegació cap a Mannheim, punt de partida de l’excursió d’avui. Dinar a bord. 

En arribar a Mannheim, desembarcarem i sortirem en autocar cap a Heidelberg, una autèntica joia situada a la riba del 

riu Neckar. Avui visitarem la romàntica, idíl•lica i cosmopolita ciutat que durant segles fou el centre del poder polític 
gaudint d’una animada i influent vida cultural. Pujarem fins al castell, on els guies ens descobriran el seu exterior 

parcialment en ruïnes, que des de finals del segle XVIII, ha inspirat a nombrosos poetes i pintors que veien en ell un 

símbol de grandesa i de decadència alhora. A més, veurem la bodega on es troba un dels barrils de fusta més grans del 

món i també les terrasses geomètriques del jardí del Palatinat, que foren considerades antigament com “l’octava 
meravella del món”. 

A continuació ens traslladarem en autocar fins a Neckarmünzplatz, on se situa el nucli històric, i des d’on iniciarem un 
passeig a peu per admirar algunes de les construccions més emblemàtiques de la ciutat com són, l’exterior de l’església 
de Saint Esprit o les naus que albergaren la Biblioteca Palatina fins al 1623. Abans de tornar al creuer, tindrem una 

estona lliure per fer compres o continuar descobrint l’encantadora arquitectura de la ciutat. 

Aquest vespre ens espera un fantàstic sopar de cap d’any tot gaudint de la refinada gastronomia francesa mentre el Ms 
Gerard Schmitter navega en direcció a Estrasburg. El bon ambient, la música i la gresca ens acompanyaran tota la nit! 

Feliç Any Nou a tots! 
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 Estrasburg           Dimecres, 1 de gener 

Esmorzar bufet i matí dedicat a la navegació per arribar ja cap al migdia a Estrasburg, la capital d’Alsàcia. Dinar a bord. 
L’encisadora ciutat fou declarada Patrimoni de la Humanitat l’any 1988 i, tot i el seu passat convuls, aquesta ha preservat 

un extraordinari i divers patrimoni. Al llarg de la història ha rebut una forta influència de la veïna Alemanya i aquest fet 

que es plasma vivament en les seves tradicions culturals, l’estil de vida i l’arquitectura de la ciutat.  Aquesta tarda us 

proposem descobrir, acompanyats del guia del Club del Viatger, aquesta meravellosa ciutat tot gaudint d’un plaent 
passeig pel pintoresc barri de la Petit France el qual fou l’antic barri de pescadors, moliners i altres oficis de la vila, i que 

actualment és un dels més carismàtics i ben cuidats de la ciutat, amb el seu entramat de carrerons i canals replets de 

casetes típiques alsacianes que daten del segle XVI i XVII, amb balcons colorits i façanes amb travessers de fusta 

decorades a l’estil tradicional. En acabar tornarem de nou al nostre hotel flotant per gaudir d’un bon sopar i allotjament. 

Escala nocturna a Estrasburg. 

 

 Tornada a casa              Dijous, 2 de gener 

Esmorzar a bord i trasllat cap a l'aeroport per volar de retorn a Barcelona. En arribar l’autocar del Club del Viatger ens 

portarà fins als mateixos punts de recollida del primer dia. 

 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  

 Recollida en autocar des dels diversos punts acordats  

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Vols d’anada i tornada 

 4 nits d’allotjament en cabina PRINCIPAL, exterior amb gran finestral situada al pont principal del creuer fluvial 
Gerard Schmitter de 5 àncores 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa, des del sopar del primer dia fins a l'esmorzar de l'últim dia 

 Begudes incloses en tots els àpats (aigua, vi, cervesa, suc i un cafè) 

 En el creuer, begudes del bar incloses (excepte cava i carta de vins) 

 Les  visites de Coblença, Rudesheim i de Heidelberg  

 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge 

 

 

 

 

 

 

 



4  Cap d’Any a la Vall del Rin Romàntic - Del 28 de desembre al 2 de gener 2019  

 
Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació. 

 

Preus 

Per persona en habitación doble ……………………………………………………………………………………….  2.150 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………....…………………….  500 € 

Suplement per persona en Cabina intermitja ........................................................................................................... 130 € 

 

Webs importants del viatge 

Web creuer fluvial Gerard Schmitter de 5 àncores  

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 

https://www.croisieurope.es/barco/ms-gerard-schmitter

