
 

 
Creuer pel Rin de Basilea a Amsterdam 
Del 5 al 12 de juny de 2022 

 

Us proposem una visió inèditan del riu Rin, passant per Suïssa, França, Alemanya i Holanda, a 

bord de l’excel·lent creuer fluvial MS Symphonie de 5 àncores, de la companyia Croisieurope 

que gaudeix de fantàstics serveis i comoditats a bord. 

L’itinerari combina un recorregutn d’extraordinària bellesa natural amb la riquesa cultural i història 
dels països per on passa. Navegarem per la regió francesa d’Alsàcia tot visitant Colmar, un dels 
pobles més bells de França, ens atuarem a la magnífica Estrasburg, que es distingeix per la seva 

història i la seva arquitectura, incloent-hi la visita del carismàtic barri de La Petite France, declarat 

Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, recorrerem la ruta romàntica de la vall del Rin amb els 

seus majestuosos paisatges que inclouen espectacular penya-segats, castells i poblets pintoresc 

envoltats de vinyes, dels qual destaquem la visita de la magnífica Magúncia, passejarem per 

l’animada Colònia, coneixerem el museu a l’aire lliure d’Arnhem, descobrirem Harlem amb els 
seus monuments més emblemàtics i acabarem a Amsterdam, considerada la Venècia del nord, 

amb el seu caràcter únic 
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Itinerari 

 Volem a Basilea             Diumenge, 5 de juny 

Sortida en autocar des dels punts de recollida habituals cap a l’aeroport de Barcelona per volar directes a Basilea. A 
l'arribada trasllat fins al moll per embarcar al vaixell "MS Symphonie" de 5 àncores, completament renovat l'any 2017 i 

amb una capacitat màxima de fins a 55 cabines. Nosaltres ocuparem les cabines situades al pont principal o superior 

equipades amb grans finestrals exteriors. A continuació ens presentaran la tripulació i ens oferiran un còctel de 

benvinguda. Sopar a bord i allotjament al vaixell. 

 Breisach i Colmar                 Dilluns, 6 de juny 

Esmorzar bufet a bord. Avui al matí visitarem a peu l’encisadora Breisach, dominada per la col·legiata de Sant Esteve, 

d'origen romàtic i les seves vistes sobre el riu, d'excepcional bellesa. La ciutat es caracteritza pels seus elements 

romànics i gòtics de finals del segle XII i XV. Abans de retornar al vaixell encara tindrem temps de fer un tast de vi local. 

Dinar a bord del creuer i a la tarda sortirem amb l'autocar per visitar Colmar, la capital dels vins de l’Alsàcia que ens 
seduirà amb la seva autenticitat i arquitectura. Descobrirem el pintoresc barri de la Petita Venècia i visitarem el museu 

Hansi, situat davant la famosa Maison des Têtes i on descobrirem part del patrimoni cultural alsacià. 

Retorn al creuer per sopar. Aquest vespre gaudirem d'animació a bord. Allotjament 

 Breisach - Estrasburg               Dimarts, 7 de juny 

Esmorzar bufet a bord. Matí de navegació cap a Estrasburg a través de les magnífiques regions vinícoles alsacianes que 

dominen el paisatge. Dinar a bord. 

A la tarda, visitarem Estrasburg, una ciutat cosmopolita comunament anomenada La cruïlla d'Europa. Descobrirem la 

ciutat a bord d’una llanxa motora, que ens endinsarà per la Petit France, declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, un dels racons amb més encant de la ciutat, ple de típiques cases alsacianes, amb balcons colorits i decorats 

a l'estil tradicional amb els típics entramats de fusta, arribarem al barri europeu amb la seva arquitectura moderna i 

finalment ens dirigim cap al centre per fer una visita guiada a peu del nucli antic. Veurem la catedral de Notre-Dame, de 

finals del s. XI, que domina el paisatge de la ciutat i la plaça de la catedral amb la famosa casa Kammerzell abans de 

tornar cap al creuer.Sopar i nit de ball  a bord. 

 Máguncia – Coblença           Dimecres, 8 de juny 

Esmorzar bufet i visita a peu de Magúncia, la capital de Renània - Palatinat, fundada fa més de dos mil anys pels romans. 

Entre els segles XVII i XVIII, els millors arquitectes i escultors van donar forma a la silueta de la ciutat, amb els seus 

palaus i esglésies. Visitarem la popular catedral, situada en el centre mateix del nucli antic, considerat un dels temples 

més imponents de la regió, característica per la seva tonalitat rogenca, magníficament decorada i coronada per una gran 

torre octogonal i coneixerem la seva història. Durant el recorregut ens deixarem seduir pel seu encant únic amb les seves 

cases històriques recentment restaurades i  els pintorescs carrers que ens conduiran fins al Museu de Gutenberg, on 

gaudirem d'una emocionant experiència en descobrir la història de la tecnologia que va fer possible el món editorial tal 

com el coneixem actualment i podrem admirar la Bíblia original de Gutenberg. 

Retorn per dinar mentre ens dirigim cap a Coblença, navegant pel tram més bell del Rin, el qual 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 de fusta i altius 

campanars.  

Al vespre,  tindrem l'oportunitat de fer un passeig per Coblença en companyia dels nostres animadors del creuer. Aqueta 

ciutat presumeix de ser una de les poblacions més belles i antigues d’Alemanya, dominada per nombroses esglésies, 
castells i palauets aristocràtics. Sopar a bord. 

 Coblença – Colònia – Düsseldorf              Dijous, 9 de juny 

Esmorzar bufet i seguim camí cap a Colònia, tot passant per les ciutats d’Andernach, Königswinter i Bonn. Al llarg de la 
travessia podrem observar les conegudes Set Muntanyes, un dels paisatges més bells d’Alemanya. Dinar a bord.A la 

tarda, sortida a peu amb el nostre guia local per descobrir la quarta ciutat més gran d'alemanya, fundada pels romans 

l'any 38 aC. i punt clau d'Europa des de l'edat mitjana en l’àmbit comercial, industrial, cultural i religiós. Farem un passeig 

pel centre de la ciutat i admirarem la majestuosa catedral, construïda al llarg de més de cinc segles,  considerada el mont 

Everest de les catedrals per les seves elevades agulles, veurem la famosa Casa de l'Aigua i caminarem pels laberíntics 

carrerons plens d'animades cerveseries on es pot degustar la coneguda Kölsch, la refrescant cervesa local. En acabar, 

trasllat amb autocar fins a Düsseldorf, on embarcarem de nou. Sopar a bord i nit de gala. 



3 Creuer pel Rin de Basilea a Amsterdam - Del 5 al 12 de juny 2022  

 
 Düsseldorf – Xanten – Nimenga – Amsterdam     Divendres, 10 de juny 

Esmorzar bufet i seguim riu avall fins a Xanten.  Desembarcament i sortida cap a Arnhem, per visitar l’Openluchtmuseum, 
un fantàstic museu a l'aire lliure que mostra quasi cada aspecte de la vida holandesa tant històrica com contemporània. 

Cases antigues, granges, molins i esglésies mostren com era la vida rural, mentre que les noves exposicions alberguen 

les col·leccions de roba i joieria històrica. La característica principal d'aquest museu és que dona vida al passat mitjançant 

reconstruccions de vides de persones ordinàries, que vestides amb roba tradicional ens mostraran com es destil·lava 

artesanalment la cervesa o es teixia un jersei. Podrem visitar el museu al nostre ritme a peu o en tramvia  i a l’hora 
convinguda ens dirigirem en autocar cap al moll de Nimega per embarcar de nou i seguir camí cap a  Amsterdam. Dinar, 

sopar i nit d'animació a bord. 

 Amsterdam           Dissabte, 11 de juny 

Esmorzar bufet a bord i sortida amb l'autocar per fer una visita guiada de la ciutat, una de les més extraordinàries del 

món, coneguda pels seus canals i els seus prestigiosos museus, que ens sorprendrà amb la seva màgia. El nostre 

recorregut ens portarà fins al molí Rieker, un molí de vent situat a la riba del riu Amstel, al sud de la ciutat. Ja des del s. 

XI, Holanda utilitza diferents mètodes per guanyar terreny inundable, entre els quals és molt utilitzat el de la construcció 

d'un dic al voltant de profundes zones pantanoses que posteriorment es drenen amb l'ajuda dels molins, aquest és el cas 

del molí que anirem a veure. Seguirem fins a Rembrantplein, popular plaça situada a tocar de l'Amstel on s'alça l'estàtua 

del pintor Rembrant, erigida a prop del molí. Així mateix, també visitarem una de les nombroses fàbriques de diamants 

per veure els processos de classificació, talla i polit d'aquestes pedres precioses i visitarem el famós mercat de les flors 

abans de tornar al vaixell per dinar. 

A la tarda, ens dirigirem en autocar cap a Harlem, coneguda com la ciutat de les tulipes. Aquesta és, des de fa segles, el 

centre de producció de bulbs de tulipes. Visitarem aquesta encisadora ciutat que ha inspirat a nombrosos artistes al llarg 

dels segles. Descobrirem, entre altres, la Grand Place, la casa de Corrie ten Boom, utilitzada com a amagatall durant la 

Segona Guerra Mundial i la impressionant catedral gòtica de Sant Bavó, dels segles XIV i XV. Retorn de nou al nostre 

hotel flotant, sopar i allotjament. 

 Amsterdam. Tornada cap a casa      Diumenge, 12 de juny 

Esmorzar bufet i trasllat cap a l'aeroport d’Amsterdam per volar directament cap a Barcelona. En arribar l’autocar del 
Club del Viatger ens portarà cap 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 – Basilea i Amsterdam – Barcelona 

 Taxes i impostos aeris inclosos 

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

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 7 nits d’allotjament en cabina PRINCIPAL, exterior situada al pont principal del vaixell MS Symphonie 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: Breisach, Colmar i el museu Hansi, Estrasburg en vaixell, d’excursió i 
la seva catedral, Magúncia i el museu Gutenberg, Colònia en autocar, Museu a l’aire lliure d’Arnhem, Amsterdam i 
Haarlem. 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 
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Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 L’assegurança opcional d’anul·lació. Preu 130 €  

 

Preus 

Preu per persona compartint habitació doble ………………………………………………………………………….  3.495 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………………………….....…….  675 € 

Suplement d’allotjament en Cabina Superior …………………………………………………………………….....…….  250 € 

 

Calendari de pagament 

• Dipòsit de 850€ abans del 9 de març  

• Resta del pagament abans del 30 de abril  

 

 

ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ I  D’ASSISTÈNCIA  AXA  VIP PLUS PREEX “OPCIONAL”  

NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 

Trobem les següents millores, dins dels 32 supòsits inclosos en la pòlissa. 

ABANS DEL VIATGE: 

Podrà recuperar els diners del viatge: 

• Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent, no per agreujament d’un accident ocorregut amb 
anterioritat a la formalització de la pòlissa. 

• Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

• A més dels 32 supòsits que trobareu inclosos en la pòlissa. 

  

DURANT EL VIATGE: 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit de fins a 50.000€ 
(cinquanta mil euros) com qualsevol malaltia greu. 

• Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides. 

• En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 125 € per dia. 
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Exclusió important per part de l’assegurança:  

• No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de 
fronteres. 

 

ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS – INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE 

No inclou cancel·lació 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a 3.600 € 
(tes mil sis-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 

 

Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves 

cobertures, inclusions i exclusions. 

 

INCLUSIÓ IMPORTANT PER PART DEL CLUB DEL VIATGER EN TEMPS DE LA COVID-19: 

• En el cas que ens veiéssim obligats a cancel·lar el viatge per motius d’estat d’alarma amb confinament a la 
nostra comunitat o  a la de destinació, 

• El Club del Viatger s’ocupa del reemborsament  total de l’import del viatge 

 

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 

 

 

 

 

 


