
 

 
Creuer de Berlín a Praga per l’Elba 

Del 8 al 16 de juliol 2020          9 dies, 8 nits 

 

Refresca’t aquest estiu i descobreix de la mà del Club del Viatger un dels creuers més exclusius, 

intensos i inèdits que recorren el riu Elba, tot allotjant-nos a bord del fantàstic vaixell MS Elbe 

Princess, el millor de la companyia Croisieurope. L’itinerari combina un recorregut eminentment 

paisatgístic i cultural, on descobrirem els grans tresors de l’Alemanya oriental i una part de la 
República Txeca. Visitarem la cosmopolita i fascinant ciutat de Berlín, Potsdam i el Palau de 

Sanssouci, seguirem els passos de Martí Luter a la històrica Wittenberg, coneixerem Meissen i 

la seva exquisida porcellana, admirarem l’esplendor de la barroca ciutat de Dresden, navegarem 
per la bucòlica regió de  Suïssa Saxònia que ens deixarà bocabadats amb els seus paisatges de 

postal on s’alternen penya-segats, boscs, llacs, vinyes i castells de somni que satisfaran el delit 

dels amants de la fotografia, coneixerem Litomerice i els seus acolorits edificis i acabarem a la 

romàntica Praga, una de les ciutats més belles del continent europeu! 

 

Itinerari 

 Vol a Berlín i embarcament                      Dimecres, 8 de juliol 

A primera hora del matí, sortida des dels diversos punts de recollida habituals del Club del Viatger cap a l’aeroport de 
Barcelona per volar fins a Berlín. Després de recollir l’equipatge ens traslladarem fins al moll per embarcar a la tarda al 

vaixell MS Elbe Princesse de 5 àncores, considerat un dels més exclusius i moderns de la naviliera Croisieurope, el qual 

va guanyar el premi a millor vaixell fluvial l’any 2017.  

Després d’acomodar-nos a les nostres cabines, coneixerem la tripulació que ens acompanyarà els pròxims dies mentre 

gaudim d’un còctel de benvinguda. Sopar a bord i allotjament. 
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 Berlín – Nedlitz – Wüsterwitz               Dijous, 9 de juliol 

Esmorzar a bord i a continuació, ens trobarem amb el nostre guia local per realitzar una visita panoràmica de Berlín per 

tal de conèixer de prop la seva rica història i les múltiples cares que aquesta ciutat ens brinda. Des de la reunificació 

d’Alemanya el 1990, Berlín s’ha convertit en una de les destinacions més populars i interessants d’Europa, plena de 
monuments històrics, construccions modernes i espais de lleure. 

Durant el nostre recorregut panoràmic, passarem per l’avinguda 17 de Juny que ens portarà fins a la coneguda columna 

de la victòria, arribarem a la porta de Brandenburg i veurem el Reichtag i la seva cúpula de vidre. Passarem per l’avinguda 
Unter den Linden, un dels indrets més bells del centre històric, amb els seus edificis barrocs i palauets i ens aproparem 

fins a l’illa dels museus, on se situen cinc dels museus més prestigiosos de la ciutat com el museu de Pèrgam i l’Altes 
Museum. El nostre recorregut continuarà fins a la moderna Alexanderplatz i la seva famosa torre de televisió. Abans de 

finalitzar, encara tindrem temps de veure el famós Checkpoint Charlie, l’antic punt fronterer  entre els sectors russos i 
americans de Berlín.  

Retorn al vaixell per dinar i iniciar la navegació cap a Nedlitz. Al llarg de la travessia descobrirem l’idíl·lic encant de la 

cadena de llacs i canals que el riu Havel forma al llarg del seu recorregut, i passarem per davant de l’illa Pfaueninsel, una 
reserva natural declarada patrimoni de la Humanitat des del 1990 pels seus paisatges i construccions arquitectòniques.  

A la tarda, ens traslladarem fins a la propera Potsdam, una de les ciutats més belles d’Alemanya  per visitar els 
meravellosos jardins del palau de Sanssouci, i coneixerem de primera mà la història de l’antiga Prússia i els seus 
monarques. Iniciarem la visita dels jardins del palau tot fent un passeig pels caminets florits i les diverses escalinates que 

ens portaran fins a la terrassa, on trobarem la que fou la residència d’estiu de Frederic II, el Gran.  

Ja de camí al palau de Cecilienhof, passarem davant d’Alexandrowka, una colònia residencial de conte de fades 
construïda el 1826. Finalment, baixarem per un caminet que ens portarà fins al palau de Cecilienhof, indret on es va 

celebrar la  històrica Conferència de Potsdam l’any 1945. 

Per acabar, ens aproparem fins al centre de la ciutat on tindrem una estoneta lliure per descobrir el barri holandès abans 

de tornar al vaixell. 

Sopar i nit d’animació a bord mentre naveguem en direcció a  Wüsterwitz. 

 Wüsterwitz - Magdeburg       Divendres, 10 de juliol 

Esmorzar a bord i matí dedicat a la navegació. Podrem descansar, gaudir dels fantàstics paisatges campestres al llarg 

del riu Elba o participar en les diferents activitats organitzades per l’equip d’animació del creuer. 

Dinar a bord i arribada a Magdeburg a primera hora de la tarda per trobar-nos amb el nostre guia local i començar així 

amb la visita de la catedral gòtica, la primera d’aquest estil erigida en territori alemany, que destaca pel seu claustre i per 

acollir la tomba de l’emperador Otto el Gran. Seguirem amb la visita panoràmica de la ciutat per descobrir la segona joia 

de Magdeburg: la ciutadella verda. Construïda per l’arquitecte Friedrich Hundertwasser, va ser inaugurada l’any 2005 i 
segur que no ens deixarà indiferents!  Continuem fins a la plaça del mercat on podrem admirar el genet de Magdeburg, 

l’ajuntament i la seva portalada de bronze i finalment tindrem una mica de temps lliure abans de tornar al vaixell.  

Vespre i nit de navegació cap a Wittenberg. Sopar a bord i allotjament. 

 Wittenberg           Dissabte, 11 de juliol 

A primera hora del matí arribarem a Wittenberg, ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat. Esmorzar i trobada amb el 

guia per iniciar la visita d’aquesta petita ciutat també coneguda com a Lutherstadt, que rep el seu nom al més cèlebre 

dels seus habitants, Martí Luter. Durant la visita descobrirem el nucli antic i les seves precioses cases patrícies d’estil 
renaixentista. Arribarem fins a l’ajuntament on trobarem les e stàtues commemoratives al líder reformista i del seu amic 

i deixeble Melanchton. Visitarem també la casa on visqué Luter, un antic monestir agustí, construït el 1504 que fou la 

seva llar durant més de 35 anys, primerament com a monjo i posteriorment amb la seva família. Fou aquí on va 

desenvolupar les seves teories reformistes, on va impartir classes a estudiants de tot Europa i escrigué els texts que van 

canviar el món. El seu interior encara conserva nombrosos objectes que li varen pertànyer i des del 1883, alberga el 

museu més gran del món dedicat a la història de la reforma protestant. 

En acabar, ens traslladarem en autocar fins a Elster on embarcarem de nou. A la tarda, el vaixell estarà navegant per les 

tranquil·les aigües de l’Elba en direcció a Meissen. Sopar a bord i aquest vespre, qui ho vulgui podrà participar en el 

concurs que l’animació ens ha preparat. Allotjament. 
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 Meissen - Dresden        Diumenge, 12 de juliol 

Esmorzar i arribada a Meissen. Mundialment coneguda per la seva porcellana, la ciutat es va fundar el 929 a la riba del 

riu Elba, al peu de la fortalesa que va construir Enric I durant la seva expansió cap al territori eslau. El 966, aquesta 

esdevingué en la capital del marcgraviat de Meissen i posteriorment en bisbat el 968. 

Visitarem el barri antic que conserva encara tot el seu encant amb la seva gran plaça principal envoltada de nombrosos 

edificis renaixentistes, l’ajuntament d’estil gòtic, i l’església, que custodia les campanes de porcellana més antigues del 
món des de 1929. 

Després de la visita, ens desplaçarem fins a un dels tallers més prestigiosos de porcellana de la ciutat. Fundada l'any 

1710 a l’interior del castell, la primera fàbrica de porcellana d'Europa fou traslladada a la seva ubicació actual el 1865. Hi 

veurem exposades peces i documents relacionats amb la història de la fàbrica i coneixerem tot el procés d’elaboració de 
la porcellana.  

Després de la visita, gaudirem d’una estoneta per fer unes compres o passejar abans de traslladar-nos fins a Dresden 

on embarcarem de nou. Dinar a bord i tot seguit, iniciarem la visita d’aquesta ciutat, una de les més belles d’Alemanya, 
coneguda com la Florència de l’Elba. D’origen eslau i germanitzada posteriorment al segle XII pel marcgraviat de 
Meissen, la ciutat fou la residència de ducs i reis durant més de 700 anys.  Gràcies al seu magnífic patrimoni arquitectònic 

i artístic i a la seva ubicació al cor de Saxònia, Dresden s'ha convertit en un dels centres turístics més importants 

d'Alemanya. 

El recorregut començarà amb una visita panoràmica, on podrem gaudir d’una magnífica vista a través dels ponts que 

travessen el riu des d’on podrem admirar els vasts espais verds de la ciutat com el gran jardí amb el palau o les 
meravelloses vistes de la riba del riu que tant enamoren als seus habitants amb els innombrables edificis i palaus barrocs 

plens d’encant. També passarem per la plaça del teatre, l'antic mercat amb l'església de la Santa Creu, el museu de la 

higiene, la nova ciutat barroca amb l'avinguda Königstraße i el palau japonès entre d’altres. Completarem el recorregut, 
gaudint d’una visita a peu pel centre on podrem admirar altres joies tals com el Zwinger, l’edifici més conegut de la ciutat, 
l'òpera, la catedral, el palau reial, el palau Taschenberg, la terrassa de Brühl amb vistes de la ciutat nova i la plaça del 

mercat.  

Després de la visita, tindrem una mica de temps lliure abans de retornar al vaixell. Sopar i nit de ball a bord. 

 Dresden - Usti              Dilluns, 13 de juliol 

Una vegada hàgim esmorzat, sortirem amb l’autobús des de la localitat de Bad Schandau per iniciar l’excursió a 
l’Elbsandsteingebirge, una cadena muntanyosa situada a la riba de l'Elba a la regió fronterera entre l’alemanya Suïssa 
Saxònia i la txeca Suïssa Bohèmia. Aquest indret és molt conegut per les sorprenents formacions que formen les 

muntanyes i la gran diversitat de flora i fauna única a la zona.  

Nosaltres però visitarem avui l’àrea de Suïssa Saxònia, la meravellosa i indòmita regió que envolta les gorges del riu 

Elba, el qual ens sorprendrà amb les seves estranyes formacions rocoses i magnífics castells i visitarem la imponent 

fortalesa de Königstein construïda a la segona meitat del segle XVI, el qual va servir de refugi a la cort de Saxònia en 

nombroses ocasions, i ens aproparem fins a la passarel·la des d’on gaudirem d’unes vistes espectaculars d’aquest 
meravellós espai natural. 

Retorn a Bad Schandau i embarcament. Dinar i tarda dedicada a la navegació per un dels trams més bonics del riu on 

s’alternen prats, boscs, llacs, vinyes i castells. Sopar i nit d’animació a bord mentre ens dirigim cap a la República Txeca. 

 Usti – Roudnice – Kralupy            Dimarts, 14 de juliol 

Esmorzar a bord i arribada a la ciutat de Litomerice. La ciutat reial està situada a la confluència entre els rius Elba i Ohre 

i figura entre les ciutats més meravelloses de la república txeca. El seu extens nucli històric compta amb desenes de 

carrers, carrerons i placetes amb encant, plens d’edificis gòtics, barrocs i renaixentistes. 

A l’arribada, ens trobarem amb el nostre guia per iniciar la visita d’aquesta fascinant ciutat. Farem un passeig per la plaça 

principal tot veient les cases d’arquitectura inusual que l’envolten, l’ajuntament d’estil renaixentista, la casa Kalich amb la 

seva teulada que compta amb una terrassa on es reunien els rics burgesos, la casa renaixentista Cerny Orel, i passarem 

per algunes de les innombrables esglésies que la ciutat acull.  

Després de la visita, realitzarem un tast de cervesa, especialitat local. Seguidament, trasllat en autocar fins a Roudnice 

on embarcarem. Dinar i tarda de navegació cap a Kralupy. Qui ho desitgi, podrà participar en els jocs que l’animació ens 
prepararà a coberta. Sopar i nit de la tripulació. 
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 Kralupy – Roztoky – Praga        Dimecres, 15 de juliol 

Aquest matí ja haurem arribat a Praga i havent esmorzat, sortirem plegats amb el nostre guia local per conèixer el nucli 

antic de la ciutat. Situada al cor d’Europa, la ciutat és una de les més majestuoses del món, amb la seva arquitectura de 
somni que enamora a tots els seus visitants.  

Praga, fou la capital del Regne de Bohèmia, del sacre Imperi Romà germànic i de Txecoslovàquia. La ciutat de les mil 

torres i campanars va escapar miraculosament de la destrucció durant la segona guerra mundial i ens fascinarà amb els 

seus edificis d’estil  preromànic, romànic, gòtic, barroc, rococó i art nouveau.  

Aquest matí farem un recorregut a peu pel seu centre històric declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco on podrem 

descobrir entre altres, el barri jueu, l’ajuntament, l’església de la Nostra Senyora de Tyn  o la plaça principal amb les 
seves precioses cases porxades. També podrem visitar la casa municipal, que és la joia més bella d’estil art nouveau a 
la ciutat i, finalment, veurem la torre de la pólvora. 

Finalitzada la visita tornarem al vaixell per dinar i a la tarda seguirem descobrint la ciutat tot visitant el barri del Castell 

conegut pels innombrables palauets nobles, convents, monestirs, cases que daten del renaixement, parcs i jardins que 

es desenvoluparen al voltant de l’imponent castell. Durant la visita veurem la catedral de Sant Guy amb la magnífica 
capella de Sant Wenceslao, on va ser enterrat el sant patró de Bohèmia, l'antic palau reial amb sala de Ladislav, la 

basílica de Sant Jordi, el carrer d'Or i les petites cases multicolors on va viure Franz Kafka, entre altres. 

Retorn a bord per sopar i gaudir de la nit de gala. Allotjament. 

 Tornada a casa               Dijous, 16 de juliol 

Esmorzar a bord i trasllat cap a l'aeroport de Praga 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 pre viatge per conèixer els companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu. 

 Trasllats a/des de l’aeroport de Barcelona des dels diversos punts de recollida acordats, del Maresme, Vallès 
Oriental i Occidental, Girona i Barcelona ciutat. 

 Vols Barcelona – Berlín, Praga – Barcelona. 

 Taxes i impostos inclosos. 

 Facturació d’una maleta de fins a 23 kg per persona. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger. 

 8 nits d’allotjament en cabina PRINCIPAL, exterior situada al pont principal del vaixell MS Elbe Princess 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 i cafè). 

 Begudes del bar del vaixell incloses (excepte cava i carta de vins). 

 Totes les visites i entrades, segons l’itinerari: Berlín, Potsdam i els jardins del Palau de Sanssouci, Magdeburg, 
Wittenberg, Meissen, Dresden, Elbsandsteingebirge i la Fortaleza de Königstein, Litomerice, Praga i el Castell de 

Praga. 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge. 
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Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari. 

 Les propines. 

 Les despeses de caire personal. 

 Assegurança de cancel·lació. Preu: 95€ per persona. 

Preus 

Preu persona compartint habitació doble ……………………………………………………………………………...  3.995 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………………………….....….  945 € 

Suplement per persona en cabina superior ……………………………………………...………………………………..  245 € 

Calendari de pagament 

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

• Dipòsit de 1.200€ abans del 25 de març 

• Resta abans del 20 de maig 

 

Webs importants del viatge 

Vaixell II MS Elbe Princess  

 

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-elbe-princesse

