
  

 
 
 

 

GRAN CREUER FLUVIAL 
pel RIU SENA  

 
 PARÍS - LA ROCHE-GUYON - CAUDEBEC-EN-CAUX - HONFLEUR - ROUEN - 

PARÍS   
A bord del vaixell MS BOTTICELLI 

 – Del dimarts 3 al dilluns 9 de maig del 2022 – 

* * * 

DIMARTS  · 3 ·  BARCELONA – PARÍS  
 

MATÍ:  a les deu (10.00h) sortida i trasllat des de C/Provença, 273 
(entre Pau Claris i Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera), actual 
parada oficial d’autocars, fins a l’aeroport del Prat de BARCELONA (BCN) 
Terminal 1. 
SORTIDA:  a les 14.00 h amb el vol VY 8010 de la cia. VUELING.  
ARRIBADA: a les 15.50 h a l’aeroport d’Orly de PARÍS (ORY) .  
TOT SEGUIT: trasllat amb autocar fins al moll de la ciutat de PARÍS, 
on rebrem la benvinguda per part de la tripulació del vaixell i farem la 
distribució de cabines 
SOPAR: a bord del vaixell, tot fent un recorregut nocturn pel curs del riu Sena, 
al seu pas per aquesta bellíssima i encantadora ciutat parisenca, tot gaudint dels 
diferents jocs de llums que il·luminen edificis il·lustres i els  múltiples ponts 
que anirem travessant.  

 
 

DIMECRES  · 4 ·   PARÍS – LA ROCHE – GUYON  
 

MATÍ:   de creuer, tot fruint dels paisatges de la riba del riu. 
DINAR:  a bord del vaixell. 
TARDA:  anada fins a la fundació Claude Monet, ubicada al costat de 
GIVERNY, on es troba la casa i els jardins que varen inspirar gran part de 
l’obra del genial pintor Claude Monet, un pintor francès i un dels creadors de 
l'impressionisme. El terme impressionisme, de fet, deriva del títol de la seva 
obra Impressió, sol naixent. 
NIT:  navegació amb destinació a CAUDEBEC-EN-CAUX.  

 



  

 
 
 

 
 

DIJOUS  · 5 ·    CAUDEBEC-EN-CAUX  
 

MATÍ/TARDA: avui emprendrem una ruta que ens durà per les 
meravelles de la regió del País de CAUX, situat en un altiplà calcari a l'Alta 
Normandia que s'estén fins als penya-segats de la Manxa. Visitarem les petites 
i encantadores localitats de: VEULES-LES-ROSES,  enclavada, des del segle 
IV, a la fondalada d'una vall que s'obre al mar que antigament fou un poble de 
pescadors i teixidors i més tard esdevingué un lloc d’estiueig de moda i un 
refugi d’artistes. A continuació anirem fins a la petita ciutat de DIEPPE, que 
fa 200 anys va ser el primer balneari de França. La ciutat ha conservat el seu 
bell passeig marítim. El seu port, on conviuen modernes infraestructures i 
antics barris de pescadors, un dels més singulars de Normandia. Pas per 
VARANGÉVILLE-SUR-MER, paradís suspès i una de les joies més belles de 
la costa d'Alabastre. 
DINAR:  en ruta. 
TARDA:  de navegació amb destinació a LE HAVRE. 

 
 

DIVENDRES  · 6 ·   CAUDEBEC-EN-CAUX – HONFLEUR.  
 

MATÍ:  de creuer cap a HONFLEUR. 
DINAR: a bord del vaixell. 
TARDA: excursió a CABOURG i la costa FLORIDA. Revelada al segle 
XIX per un públic parisenc enamorat dels banys de mar i dels paisatges 
romàntics, la costa FLORIDA ha conservat l'empremta dels esplendors 
d'aquella època. Es descobriran diversos balnearis, com TROUVILLE i 
DEAUVILLE.  
Continuació fins a CABOURG, un bonic balneari conegut per la fina sorra de 
les seves platges i l'ambient de la Belle Époque, popularitzada per un tal 
Marcel Proust. Els viatgers reviuran aquest ambient degustant les famoses 
magdalenes... CABOURG també té el seu casino, que va veure passar artistes 
com Piaf, Bécaud, Aznavour... Tots ells han escrit la història del balneari. 

 
DISSABTE  · 7 ·   HONFLEUR 

 
MATÍ:  anada fins a HONFLEUR, la ciutat normanda medieval, 
impressionista i marinera, situada en un lloc privilegiat a les portes del País 
d’Auge a la Costa Fleurie. Allí farem una passejada pels seus    

 



  

 
 
 

 
 
 

pintorescs carrerons que formen el seu nucli antic, envoltat d’altes cases 
estretes i on també descobrirem els seus antics graners de sal i la sorprenent 
església de Sainte-Catherine, una construcció feta tota de fusta amb el seu 
campanar separat i que pel seu estil i forma, és l’única a tot França,   
DINAR:  a bord del vaixell. 
TARDA:  recorregut gastronòmic pel PAÍS d'AUGE, un territori ple de 
verdor, envoltat de cabanes i cases senyorials, salzes i camps de pomeres, 
travessats per tanques i creuat per carreteres sinuoses, símbols característics 
de Normandia. Començarem amb la visita a la formatgeria de 
GRAINDORGE, ubica des de 1910 al poble de LIVAROT, on podrem 
observar els tallers de formatges a través d'un passadís de galeries vidriades 
que permeten entendre les diferents etapes de l'elaboració dels formatges 
normands i acabarem fent una degustació  
També tindrem una trobada amb un productor de sidra que ens explicarà els 
detalls de la producció de sidra, perada, pommeau i de Calvados DOP Pays 
d'Auge, un aiguardent de fruits creat a partir de la destil·lació de la sidra, que 
s'elabora amb pomes collides i fermentades seguint mètodes tradicionals. 
Tot seguit, acabarem el nostre recorregut amb la descoberta de BEUVRON-
EN-AUGE, un petit poble que guarda tot el caràcter i l’encant dels trets més 
carismàtics que conformen aquesta part de la  Normandia. 
NIT: de navegació en destinació a ROUEN. 

 
DIUMENGE  · 8 ·   Ciutat històrica de ROUEN  

 
MATÍ:  visita a la ciutat de ROUEN, situada en un meandre a la vora còncava 
del qual s’aixeca la ciutat vella, voltada per un amfiteatre de turons. Es tracta 
d’una ciutat museu que fou antiga capital històrica de Normandia i coneguda 
com la ciutat dels 100 campanars, amb cases molt característiques per les seves 
parets d'entramat, carrerons medievals i la  seva gran catedral, tot un bell 
exemplar d'arquitectura gòtica, o la Plaça del Vell Mercat, on va ser cremada 
Joana d'Arc el 1431. ROUEN va ser durant tres segles la segona ciutat de 
França i, actualment, és considerada turísticament com la de major encant de 
la riba del riu Sena. 
DINAR:  a bord del vaixell. 
TARDA:  de creuer amb destinació a la ciutat de PARÍS.  
NIT:   sopar de gala i comiat a bord del vaixell. 
 
 



  

 
 
 

 
DILLUNS   · 9 ·   PARÍS – BARCELONA  

 
MATÍ:  després d’esmorzar, acomiadar-nos de la tripulació i 
desembarcar del vaixell, farem el trasllat, amb autocar, fins a l’aeroport d’Orly 
de PARÍS (ORY).  
DINAR: a l’aeroport, a càrrec de cadascú. 
SORTIDA:  a les 13.45 h amb el vol VY 8007 de la cia. VUELING. 
ARRIBADA: a les 17.10 h a la Terminal 1 de BARCELONA (BCN).  
TOT SEGUIT: trasllat amb autocar fins al carrer Provença. 

* * * 
 
Preu/pers. Cabina doble Coberta principal: 2.695 € 
Suplement Individual  Coberta principal: 1.180 € 
 

Per a inscripcions: tel. 932 414 142 de dilluns a divendres  
de 9.00 a 16.00 h. o bé el  616.958.009  (Pere Costa) 

1r Termini: Preinscripció (Paga i senyal)  
 DIJOUS  3 de FEBRER -  980 € 

2n i últim pagament: DIJOUS 31 de MARÇ 
 

CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·0822·0064·1565 
* * * 

EL PREU INCLOU: 
 Trasllat amb autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona i de l’aeroport 

de París al moll de sortida del creuer. 
 Bitllets d’avió de la companyia VUELING (anada i tornada). 
 6 nits de creuer amb el vaixell  MS BOTTICELLI 4* SUP.  
 Refrescos, aigua, vi, cervesa i cafè o infusions, per dinar i sopar.  
 Autocar discrecional durant totes les excursions previstes a la programació.  
 Totes les excursions previstes en l’itinerari del creuer . 
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament.  
 Guies professionals de turisme de parla hispana.  
 Propines per al servei de vaixell i guies. 
 Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona.  
 Assegurança d’assistència i anul·lació. 

 
EL PREU NO INCLOU: 

 Qualsevol cosa no especificada. 
 

 Nota: mínim 15 persones.  
 En cas de ser menys de 15 persones es valorarà si es possible fer el viatge,  amb un petit 

increment de preu. 


