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PARROQUIA SANT VICENÇ DELS HORTS 
CREUER PEL RHIN 
Del 22 al 29 d’agost 2016 
( Dates alternatives també posibles del 15 al 22 d’ agost 2016 ) 
 

 
Itinerari: 
 

Agost, 22    BARCELONA – COLONIA   
   
Sortida des de l’aeroport de Barcelona, en vol regular amb destinació a Colonia. 
Horaris a confirmar. 
Assistència a l’aeroport i trasllat fins al port fluvial per tal d’embarcar en la 
motonau MS Swiss Pearl. Acomodació en les cabines reservades. 
Temps lliure, sopar i allotjament a bord. 
 
Agost, 23  COLONIA – BONN   
 
Pensió completa a bord. 
Matí dedicat a visitar a péu la ciutat de Colonia, la quarta més poblada 
d’Alemanya. Entre els monuments més importants destaquen la Catedral, on es 
poden admirar nombroses obres d’art i el Relicari dels Reis Màgics. 
Molt aprop s’aixeca l’esglèsia on reposa St. Albert el Gran. 
Tarda dedicada a visitar la ciutat de Bonn. 
Antiga capital d’Alemanya. Aquesta es la ciutat on visquè el compositor 
Beethoven. 
 
Agost, 24  BONN – LINZ   
 
Pensió completa a bord. 
Matí dedicat a visitar l’anomenada Milla dels Museus i la casa de l’Història 
d’Alemanya. 
Després d’una curta navegació, arribada a la localitat de Linz. 
Visita a peu d’aquesta típica ciutat medieval, a la qual s’accedeix per la Porta de 
les restes de la muralla. 
Navegació nocturna. 
 
Agost, 25  LINZ – COCHEN – COBLENZA  
 
Pensió completa a bord. 
Continuació de la navegació pel riu Rhin, prenent la variant del riu Mosela que 
travessa serpentejant les valls  de vinyes fins arribar a la localitat de Cochen. 
Visita a peu d’aquest burg medieval que s’aixeca al peu del magnífic Castell 
imperial, mostra emblemática del seu passat germànic. 
 
Agost, 26  COBLENZA – BOPPARD – RUDESHEIM 
 
Pensió completa a bord. 
Després d’una curta navegació arribada a la localitat de Coblenza. 
Visita a peu de la ciutat fundada pels romans. 
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Situada a cavall dels rius Rhin  i Mosela, aquesta vila va ser propietat del Príncep 
Elector de Treveris i un important centre econòmic del Rhin, en l’Edad Mitja. 
Destaquen nombroses esglèsies, com la de Nostra Senyora, barreja d’art 
romànic, gòtic i barroc i l’esglèsia de Sant Castor, on els descendents de Carlo 
Magne es repartíren l’Imperi. 
L’ajuntament ocupa el lloc d’un antic col.legi dels Jesuites i conté el símbol de la 
ciutat. 
A l’altra banda del riu, s’aixeca l’imponent Castell Fort de Ehrenbreitstein. 
Continuació del viatge fins arribar a la vila turística de Boppard. 
Ciutat d’orígen romà, en el seu centre històric s’aixequen nombroses esglèsies 
de l’wpoca Carolingia. L’antic Castell romá perdut en un incendi el 1499, doná 
peu a l’actual d’estil barroc que conté avui el Musu Municipal. 
Travessarem l’imponent paissatge de la Vall del Loreley, amb els seus castells a 
la riva del riu fins arribar a la ciutat de Rudesheim 
 
Agost, 27  RUDESHEIM – MAGUNCIA  
 
Pensió completa a bord. 
Visita de la ciutat de Rudesheim, coneguda arreu del món, per les seves vinyes. 
Compta amb un museu d’instruments musicals i magnífics cellers. 
Sobre la ciutat s’aixeca el famós monument de Germania que conmemora la 
unificació Alemanya sota l’Emperador Guillem I. 
Després d’una breu navegació, arribada a la ciutat de Maguncia, capital de 
l’Estat de Renania-Palatinat, séu episcopal i bressol de Guttemberg. 
A la Catedral, una de les tres joies romàniques del Rhin, es coronava en el segle 
Xi i XII, fins a 7 emperadors. 
L’arquebisbe era Canceller del Sagre Imperi. També visitarem el Palau Episcopal 
i l’esglèsia de St. Esteve. 
 
Agost, 28  MAGUNCIA – WORMS – HEIDELBERG – SPIRA 
 
Pensió completa a bord. 
Arribant a Worms, visitarem el centre històric medieval on descata la Catedral. A 
partir d’aquesta ciutat durem a terme una excurció en autocar per tal de visitar la 
ciutat de Heidelberg, situada  a la riva del riu Neckar. 
Aquesta ciutat dominada per un Castell semi derruit, un romàntic pont de pedra i 
atractius carrers peatonals, te renom per la seva Universitat. 
Retorn fins al vaixell, tot visitant la ciutat d’Spira, joia medieval, on destaca la 
seva Catedral del segle XI, declarada Patrimoni de l’Humanitat per L’UNESCO. 
Sopar de comiat a bord i navegació nocturna. 
 
Agost, 29     ESTRASBURG – BARCELONA  
 
A primera hora del matí, arribarem al port fluvial d’Estrasburg, capital de l’Alsàcia 
francesa. 
Desembarc i visita a peu de la ciutat per tal de descubrir el centre històric de la 
Petita França i la magnífica Catedral. 
A l’hora que s’anunciará oportunament, trasllat fins a l’aeroport per tal d’embarcar 
en un vol regular amb destinació a Barcelona. 
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CONDICIONS ECONÓMIQUES 
 
 
Preu per persona:   1.950 ,- €       
 
Suplement individual:             650 ,- €                   
 
 
   
SERVEIS INCLOSOS:   
 
Trasllat en autocar des de la parroquia al aeroport, anada i tornada. 
Avió linia regular pels trajectes previstos.  
Taxes aéries incloses en el pressupost 
Trasllats d’arribada i sortida 
Allotjament a bord de la Motonau MS Swiss Pearl. 
Cabines doble o individua climatitzades amb dutxa i serveis. 
Autocar per l’excursió a Heidelberg i Spira. 
Régim de pensió completa durant tot el viatge. 
Suplement de begudes inclós. 
Visites guiades a peu, esmentades en l’itinerari. 
Excursions opcionals incloses a Strasburg, Heidelberg amb dinar en restaurant i 
Milla dels Museus a Bonn. 
Programa d’activitats i animació a bord. 
Guíes locals per les visites de Colonia, Bonn, Linz, Cochen, Coblenza, 
Rudhesheim, Maguncia i Worms. 
Assegurança de viatge. 
 
SERVEIS NO INCLOSOS: 
 
Propines, taxes locals, i en general, altres serveis no esmentats expressament. 
 
NOTES 
 

- Per viatjar a Alemanya i França només cal presentar el DNI, original i 
vigent. 

- Pressupost establert d’acord amb la normativa de turisme de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 
                                                                             
 
Abril del 2016 
 
 
Atenció: Els diners per a l’excursió s’han d’ingressar al compte: 
 
2100 0142 860200362191  llibreta VIATGES  LA PARRÒQ UIA 

LA CAIXA 
 
Per informació dirigir-vos a Mn Anton 93 656 0201 Miquel Alberti 629 37 89 77 
O Eulàlia Salvans 93 656 44 59 
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