
 

 
Europa en tren, de Barcelona a Sant 
Petersburg en tren i ferry  

Del 12 al 19 de maig 2020 

 

El Club del Viatger repeteix viatge i us torna a acompanyar a una veritable però meravellosa 

“bogeria”, un viatge fins a l’altra punta d’Europa utilitzant diversos trens i un excel•lent ferry.  Els 
poc més de 4000 km que recorrerem en alguns dels trens i ferry de passatgers més moderns 

d’Europa ens portaran a través de 8 països d’oest a est fins arribar a Sant Petersburg, la ciutat 
més bonica de Rússia.  Tots els recorreguts seran de dia per poder gaudir sempre dels paisatges 

de primavera que cobreixen la nostra meravellosa Europa.  Aquest viatge està pensat per a les 

persones que senten fascinació per viatjar en tren, per als romàntics, per als nostàlgics, per als 

amants del slow travel, per als amants d’Europa. 
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Itinerari 

 AVE de Barcelona a Lió – TGV de Lió a Brusel·les         Dimarts, 12 de maig 

Sortida des dels punts de recollida habituals situats fora de Barcelona amb l’autocar del Club del Viatger.  Els companys 
de viatge que visquin a Barcelona ciutat, els trobarem directament a l’estació de Sants a les 8h del matí.  Després de 
passar plegats el control de seguretat, sortirem a les 8:25h en el tren que ens portarà a Lió.  Aquest tren és una de les 

línies internacionals en les que cooperen l’espanyola Renfe i la francesa SNCF.  En aquest cas, el tren serà un tren AVE 
espanyol del tipus FS100.  Durant el viatge, gaudirem d’un pícnic de dinar a bord del tren.  La primera “sorpresa” del 
viatge serà que farem el trajecte de Barcelona a Lió en primera classe!  

Arribada a l’estació de Lió Part Dieu a les 13:20h i connexió a les 14h amb el TGV que ens portarà directament a 
Brussel•les Midi on arribarem a les 17:48 h.  Anirem a peu a l’hotel Pullman Brussels Centre Midi de 4 estrelles que es 

troba situat a pocs metres de l’estació.  Després de descansar i refrescar-nos a les nostres habitacions, farem una bona 

passejada fins al centre històric de la ciutat per admirar la famosa Grand Place, considerada una de les places més 

boniques del món i envoltada per magnífiques cases molt ornamentades com l’Ajuntament de Brussel•les i les antigues 
seus dels diferents gremis de la ciutat entre d’altres.  Aquest conjunt arquitectònic va entrar a formar part del llistat de 
Patrimoni de la Humanitat de la Unesco l’any 1998. A continuació anirem a fer un bon sopar a un dels restaurants més 
emblemàtics de la ciutat: Chez Léon. Després de sopar tornarem a peu a l’hotel per descansar. 

 ICE fins Colònia – INTERCITY fins Bremen        Dimecres, 13 de maig 

Després d’esmorzar a l’hotel, anirem a peu cap a l’estació per sortir a les 10:25h en un tren ICE alemany cap a Colònia 
on arribarem a les 12:15h i des d’on continuarem viatge a les 13:09h en un tren Intercity que, passant per Essen i Münster, 

ens portarà fins a Bremen on arribarem a les 16:16h.  Avui és un dels dies que no tenim dinar reservat.  Durant els tres 

quarts d’hora que tindrem d’enllaç a l’estació de Colònia podrem anar a qualsevol de les botigues i bars que hi ha per 

poder comprar alguna cosa per menjar i beure. 

A l’arribada a Bremen anirem en un breu recorregut a peu cap a l’hotel Best Western zur Post de 4 estrelles on ens 
allotjarem aquesta nit. Després de deixar els equipatges a les habitacions, farem una visita guiada a peu per conèixer el 

magnífic centre històric d’aquesta ciutat hanseàtica tan poc coneguda però tan bonica i interessant que forma part del 
Patrimoni de la Humanitat segons la Unesco. Veurem el seu Ajuntament gòtic i la catedral, l’estàtua de Roland del segle 
XV i l’escultura dels “Músics de Bremen”, els animals protagonistes del conte dels Germans Grimm que s’ha convertit en 
un dels símbols de la ciutat. Avui soparem al restaurant més conegut i tradicional de Bremen, el Ratskeller.  Retorn a peu 

a l’hotel per descansar. 

 INTERCITY a Hamburg – EUROCITY embarca en ferri         Dijous, 14 de maig 

Esmorzar i sortida a peu cap a l’estació central de Bremen, situada a pocs metres del nostre hotel.  A les 8;19h sortirem 
en un tren Intercity cap a Hamburg on enllaçarem a les 9:28h amb el tren Eurocity per fer un interessant recorregut que 

ens portarà a travessar l’Estat Federal de Schleswig-Holstein i a creuar el pont que va a l’illa de Fehmarn fins al port de 
Puttgarden on el nostre tren embarcarà en un ferry per creuar per mar l’estret conegut com a Fehmarn Belt fins al port 
de Roedby, ja en territori danès.  Arribarem a Roedby a les 12:13h. A Roedby passarem el control de passaport i 

continuarem viatge en tren fins a l’estació central de Copenhaguen on estarà esperant el nostre guia local.  Trasllat en 

autocar cap al restaurant Vita on dinarem. 

Després de dinar, farem una visita guiada de la ciutat. El nostre recorregut ens portarà a saludar a la famosa “Sireneta”, 
símbol de Copenhaguen,  i a conèixer el colorit barri de canals de Nyhavn, ple de cafès, restaurants i molta vida. En 

autocar recorrerem els carrers i avingudes de la ciutat per admirar els Jardins de Tívoli, la plaça de l’Ajuntament, el Castell 

de Rosenborg, el Palau d’Amalienborg, residència d’hivern de la família reial danesa i el Palau de Christianborg, seu del 

parlament danès.  Acabada la visita, anirem cap a l’hotel Scandic Koedbyen de 4 estrelles i on ens allotjarem aquesta 
nit.  A l’hora que acordarem, trasllat en autocar cap al restaurant Cafè Oscar per sopar.  Retorn a l’hotel i allotjament. 
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 X2000 de Malmö a Estocolm     Divendres, 15 de maig 

Després d’esmorzar, ens traslladarem en autocar cap a l’estació de Malmö, ja a Suècia.  El recorregut d’uns 30 minuts 
passarà per l’espectacular túnel i pont sobre l’estret de l’Oresund, una magnífica obra d’enginyeria moderna que ha 

apropat Dinamarca i Suècia per crear una de les euroregions més dinàmiques del continent. 

Sortirem de l’estació de Malmö a les 9:10h en un tren X2000 cap a Estocolm.  Aquest tren és dels més moderns que 
circulen pel país i encara que els suecs l’anomenen d’alta velocitat, assoleix “només” els 200 km/h.  

Després de creuar els meravellosos paisatges del sud de Suècia, arribarem a l’estació d’Estocolm a les 13:46h on ens 
estarà esperant un autocar i una guia local per portar-nos directament al restaurant Hubertus per dinar.  Després 

començarem la visita guiada de la capital sueca, una ciutat de gran bellesa repartida sobre nombroses illes 

intercomunicades i amb una neteja, civisme i qualitat de vida extraordinàries. Acabada la visita anirem cap a l’hotel 
Radisson Blu Waterfront de 5 estrelles, on ens allotjarem aquesta nit. Després de descansar i a l’hora acordada, ens 
traslladarem en autocar cap al restaurant Prinsen per sopar. Retorn a l’hotel en autocar i allotjament. 

 Ferry Viking Line d’Estocolm a Hèlsinki      Dissabte, 16 de maig 

Després de l’esmorzar a l’hotel, carregarem les maletes a l’autocar i continuarem la visita de la capital sueca. Dos dels 
punts àlgids seran les visites a l’Ajuntament de la ciutat i el famós Museu Vasa.   

Acabada la visita, anirem a dinar al restaurant Kaffegillet, situat en plena ciutat vella d’Estocolm i després ens traslladarem 

en autocar cap al port on embarcarem en el vaixell M/S Mariella de la companyia naviera escandinava Viking Line per 

sortir a les 16:30h en direcció a Hèlsinki.  Ens allotjarem en cabines exteriors i soparem al bufet del restaurant principal.   

Aquest vaixell disposa de bars amb música en viu, botigues variades i sales confortables per passar un agradable trajecte.  

Volem ressaltar la bellesa del paisatge durant les primeres hores del viatge a la sortida d’Estocolm. Nit a bord 

 Tren Allegro d’Hèlsinki a Sant Petersburg    Diumenge, 17 de maig 

Esmorzar a dalt del vaixell i arribada a Hèlsinki a les 10:10h.  Després de desembarcar, ens trobarem amb l’autocar i la 

guia local que ens faran una visita guiada de la capital de Finlàndia, coneguda també com “la Filla del Bàltic”.   

Coneixerem el seu port amb el mercat, la Catedral Ortodoxa Upenski, la plaça del Senat, la sorprenent església 

Temppliaukio, l’edifici del Parlament i altres punts interessants de la ciutat.  Acabada la visita anirem a fer un senzill dinar 

al restaurant Famiglia Helsinki i després ens traslladarem a l’estació d’Hèlsinki per sortir a les 16h en el que serà el darrer 

tren d’aquest viatge, el tren Allegro que ens portarà fins a St. Petersburg, Rússia. 

Després de passar el control de passaports i de visat a dalt del tren, arribarem a St. Petersburg a les 19:27h on trobarem 

el nostre guia i ens traslladarem al cèntric hotel Crowne Plaza Ligovsky de 4 estrelles on ens allotjarem les dues properes 

nits.  Sortida cap al restaurant 1913 per sopar. Potser després de sopar encara ens quedarà energia per anar a prendre 

un bon vodka a algun bar a prop de l’hotel...??  

 Dia sencer a Sant Petersburg          Dilluns, 18 de maig 

Després de l’esmorzar bufet a l’hotel, sortirem en autocar cap al sud de Sant Petersburg fins al districte de Pushkin on 

visitarem el Palau de Pushkin o Palau de Catarina, la residència d’estiu de Catarina la Gran, un palau d’estil barroc de 
gran bellesa que ens deixarà entusiasmats sobre tot amb la seva valuosa habitació d’àmbar. 

Després d’aquesta magnífica visita anirem a dinar al restaurant Tsarskoselskiy Prezent abans de retornar a Sant 
Petersburg per visitar la Fortalesa de Sant Pere i Sant Pau, un dels emblemes de la ciutat.  Avui el dia acabarà d’una 
manera molt especial ja que anirem cap al Palau Nikolaevskiy per gaudir d’un sopar de comiat del viatge molt especial 
amb un espectacle folklòric rus. Retorn a l’hotel i allotjament. 

 Sant Petersburg  i tornada a casa         Dimarts, 19 de maig 

Després de l’esmorzar bufet a l’hotel, carregarem les maletes a l’autocar i pujarem a una barca per fer un recorregut 
panoràmic pels canals de la ciutat i pel riu Neva que ens permetrà conèixer Sant Petersburg des d’una perspectiva 
completament diferent que ens encantarà. Al desembarcar, anirem directament cap al magnífic Museu de l’Hermitage 
per fer un recorregut per les seves principals sales i deixar-nos meravellar amb les seves conegudes col•leccions de 

pintures de diverses èpoques. 

Acabada la visita anirem a dinar al restaurant Kladovaya i després ens traslladarem cap a l’aeroport de Sant Petersburg 
per volar amb la companyia holandesa KLM a Amsterdam on enllaçarem cap a Barcelona.  Arribada al Prat i trasllat per 

compte del Club del Viatger cap als punts habituals de Barcelona ciutat, Maresme i el Vallès.  Fi del viatge 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada de tots els participants al viatge per donar el programa i informacions als participants, fer la primera 

trobada de companys de viatge i conèixer al guia acompanyant. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge:  Toni Corral 

 Trasllats des dels punts habituals de recollida del Club del Viatger a Barcelona ciutat, al Maresme i al Vallès fins a 

l’estació de Barcelona-Sants el dia de la sortida i des de l’aeroport de Barcelona fins als mateixos punts el dia de 
la tornada. 

 Guies locals castellanoparlants per les visites de Bremen, Copenhaguen, Estocolm, Hèlsinki i St. Petersburg. 

 Tots els trasllats, visites i entrades segons l’itinerari. 

 6 Nits d’allotjament a hotels de 4 estrelles i 5 estrelles a Estocolm. 

 1 Nit d’allotjament a bord del ferry de la companyia Viking Line en cabines exteriors. 

 Desdejuni bufet diari 

 Pensió completa durant tot el viatge excepte el dinar del 13 de maig.  

 Bitllets de tren en 2ª classe per tots els trajectes especificats a l’itinerari. 

 Bitllet pel ferry Estocolm-Hèlsinki de la Víking Line 

 Vol de tornada de la companyia KLM de St. Petersburg a Barcelona via Amsterdam amb totes les taxes i 

impostos.  Hem triat aquest vol perquè és la combinació que més hores addicionals ens permet passar a Sant 

Petersburg. 

 Facturació d’una maleta per persona de màxim 23 Kg. 

 Assegurança d’assistència en viatge de la companyia AXA. Preu: 125€ 

 

Aquest viatge no inclou 

 Tots els serveis no especificats a l’itinerari 

 El visat d’entrada a Rússia ja que els preus que cobra el Consolat Rus depenen de diversos factors de manera 

que no hi ha un preu fixe per tothom.   El Club del Viatger s’encarregarà de tramitar-lo i informarà en el seu 

moment del cost exacte del mateix.  El seu cost aproximat és de 85 € però s’haurà de reconfirmar en el moment 
de la tramitació. A l’hora de redactar aquest viatge, s’està especulant amb la possibilitat de que el govern rus 
implementi l’autorització electrònica per visitar la ciutat de Sant Petersburg però encara no és segur.  Si així fos, 
n’informarem degudament a les persones inscrites per aquest viatge. En tot cas, seria una bona notícia ja que 

facilitaria els tràmits i en reduiria el cost. 

 El dinar del dia 13 de maig. 

 Les begudes als àpats. 

 L’assegurança de cancel•lació del viatge que es pot contractar amb un cost addicional a les nostres oficines. 

 

Preus 

Preu per persona en habitació doble ………………………………………………………...………………………….  3.695 € 

Suplement habitació individual…………………………………………………………………………………………......  625 € 
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Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

Amb data 30 de setembre 2017: 1.000 € (data en que aconsellem contractar assegurança de cancel·lació) 
Amb data 1 de desembre 2017:  2.000 € 

Amb data 1 de març 2018:  Resta del viatge 

 

Webs importants del viatge 

Hotel Pullman Brussels Centre Midi de 4* o similar a Brussel•les   

Restaurant Chez Leon   

Hotel Best Western zur Post de 4* o similar a Bremen   

Restaurant Ratskeller   

Hotel Scandic Koedbyen de 4* o similar a Copenhaguen  

Restaurant Vita 

Restaurant Cafè Oscar   

Hotel Radisson Blu Waterfront de 5* o similar a Estocolm  

Restaurant Hubertus   

Restaurant Prinsen   

Museu Vasa a Estocolm   

Vaixell M/S Gabriella de la naviera Viking Line 

Restaurant Famiglia Hèlsinki   

Hotel Crowne Plaza Ligovsky de 4* o similar a Sant Sant Petersburg 

Restaurant 1913   

Restaurant Tsarskoselskiy Prezent   

Restaurant Kladovaya   

 

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.accorhotels.com/gb/hotel-7431-pullman-brussels-centre-midi/index.shtml
http://www.chezleon.be/en/
http://www.hotel-zurpost-bremen.de/
http://www.ratskeller-bremen.de/
https://www.scandichotels.com/kodbyen
https://restaurantvita.dk/
https://www.cafeoscar.dk/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-stockholm?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:nob+h:STOZW
https://www.restauranghubertus.se/
https://www.restaurangprinsen.eu/
https://www.vasamuseet.se/
https://www.sales.vikingline.com/find-cruise-trip/our-ships/ms-gabriella/
https://www.raflaamo.fi/fi/helsinki/la-famiglia-helsinki
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/st-petersburg/ledly/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-RU-_-LEDLY
http://www.restaurant-1913.spb.ru/en
http://tsarskoselskij-prezent.obiz.ru/
http://www.kladovaya.kitchen/

