GRAN CREUER FLUVIAL
pel RIU SENA
A bord del vaixell M. S. SWISS RUBY 4* Superior
– Del dissabte 13 al dissabte 20 de juny de 2020 –

 DISSABTE · 13 · BARCELONA – PARÍS
 MATÍ: a les 11.00 h sortida i trasllat des de davant del “HARD ROCK
CAFÈ” situat a la vorera, cantó de mar, de la plaça de Catalunya
(parada oficial i autoritzada d’autocars discrecionals a Barcelona), fins
a l’aeroport del Prat de BARCELONA (BCN) Terminal 1.
 SORTIDA: a les 14.05 h amb el vol VY 8018 de la cia. VUELING.
 ARRIBADA: a les 15.55 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: tot fent una navegació nocturna creuant els múltiples ponts
de la ciutat il·luminada.
 DIUMENGE · 14 · PARÍS – VERNON
 MATÍ: visita guiada i comentada de PARÍS per conèixer aquesta
meravellosa ciutat, tot fent un recorregut, amb autocar, per Arc de
Triomf, Torre Eiffel, Notre Dame, davant el Museu del Louvre,
l'Ajuntament de París, la Plaça de la Concòrdia...
 DINAR: a bord del vaixell.
POL VIATGES,S.L gc md286
Sant Elies, 11-19 despatx 92
08006 Barcelona
Tel.:0034 93 241 41 42
info@polviatges.com
www.polviatges.com

 TARDA: anada fins a l’emblemàtic i bohemi barri de Montmartre,
situat dalt d’un turó, des d’on podrem gaudir d’unes espectaculars
vistes sobre la ciutat de PARÍS. Allí visitarem la gran Basílica del
Sagrat Cor i donarem un tomb pels seus entorns, principalment per
la plaça del Teatre coneguda pel seu gran nombre de pintors i artistes.
 TOT SEGUIT: navegació nocturna fins a VERNON.
 DILLUNS · 15 · VERNON – GIVERNY
 MATÍ: arribada a VERNON i, seguidament després d’esmorzar, 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.
 DINAR: a bord del vaixell.
 TARDA: de navegació amb destinació a LE HAVRE.
 DIMARTS · 16 · LE HAVRE – PLATGES del
DESEMBARCAMENT – HONFLEUR.
 MATÍ: arribada a la població de LE HAVRE, situada a la
desembocadura del riu Sena i un dels ports de l'Atlàntic més important.
Avui realitzarem una excursió de dia complet a les Platges del
Desembarcament de Normandia, un dels llocs més importants de la
història recent i que va canviar la situació d'Europa i del món. La
Pointe du Hoc, Omaha Beach, el cementiri militar nord-americà a
Colleville, i les restes del port artificial a Arromanches ens traslladaran
als històrics esdeveniments de la II Guerra Mundial.
 DINAR: tipus pícnic.
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 TARDA: de retorn passarem per Gold Beach, Juno Beach i Sword
Beach, fins arribar al pintoresc poble mariner d'HONFLEUR, situat al
peu de la costa de Grâce, on farem una visita, guiada i comentada, pels
vols de la seva església de fusta, els vells carrerons i finalitzarem al
port de pescadors.
Cal ressaltar que sobre aquest estuari del riu Sena, les llums canviants
del cel van inspirar pintors impressionistes com: Courbet, Monet o
Boudin, entre d'altres artistes. Avui dia, diverses desenes de galeries i
tallers d'artistes exposen contínuament obres de pintors clàssics o
contemporanis, tot això fa que se la consideri com una de les
poblacions amb més encant de França.
 DIMECRES · 17 · CAUDEBEC – ROUEN
 MATÍ: inici de l’amonedada "Ruta de les Abadies", començant amb
la visita a l'ABADIA de SANT WANDRILLE, un veritable museu
benedictí on encara avui dia hi regeix la vida monàstica. Seguirem fins
a JUMIÈGES, on es troben les ruïnes d'una de les abadies més belles
de França envoltada de jardins i arbres centenaris que ens mostren la
dimensió d'allò que en Víctor Hugo anomenava "les ruïnes més belles
de França".
 DINAR: a bord del vaixell.
 TARDA: de navegació cap a ROUEN. Arribada i escala nocturna en
aquesta ciutat.
 DIJOUS · 18 · CIUTAT històrica de ROUEN
 MATÍ: visita de ROUEN, coneguda com la ciutat dels 100 campanars.
Es tracte d’una ciutat-museu amb cases molt característiques per les
seves parets d'entramat, carrerons medievals i esglésies gòtiques.
Malgrat els bombardejos que va patir en guerres passades, ROUEN ha
conservat amb afany el barri històric amb els seus carrers de vianants i
els nombrosos edificis d'època medieval: La Catedral és un bell
exemple 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
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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: visita, guiada i comentada, al MUSEU de les BELLES
ARTS d’aquesta ciutat, ubicat en un gran edifici arquitectònic d’estil
neoclàssic que reuneix una de les més prestigioses col·leccions de
pintures, escultures, dibuixos i objectes d'art del segle XV fins als
nostres dies. Cal ressaltar l’excepcional col·lecció de pintures
provinents de la donació de François Depeaux a l’any 1909, d’obres
de grans pintors impressionistes.
 NIT: de navegació amb destinació a POISSY.
 DIVENDRES · 19 · POISSY – PARÍS
 MATÍ: arribada a primera hora del matí a població de POISSY, des
d’on realitzarem la sortida per fer la visita al PALAU de
VERSALLES, classificat des de fa 30 anys com a Patrimoni
Mundial de la Humanitat per l’UNESCO, degut a que constitueix
una de les obres més belles de l'art francès del segle XVII. Després de
la visita del Palau, es tindrà una mica de temps lliure per descobrir els
jardins creats per André Le Notre sota indicació de Lluís XIV.
 DINAR: a bord del vaixell.
 TARDA: de navegació amb destinació a PARÍS, on farem l’escala
nocturna en un moll cèntric d’aquesta ciutat.
 DISSABTE · 20 · 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 13.40 h amb el vol VY 8017 de la cia. VUELING.
 ARRIBADA: a les 15.20 h a la Terminal 1 de BARCELONA (BCN).
 TOT SEGUIT: trasllat amb autocar fins al Pg. de Gràcia amb Gran/V.
***
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Preu/pers. Cabina doble
Suplement Individual

Coberta superior:
Coberta superior:

2.685 €
1.282 €

Preu/pers. Cabina doble
Suplement Individual

Coberta inferior:
Coberta inferior:

2.565 €
1.180 €

Per a inscripcions: tel. 932 414 142 de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h.
Divendres de 9.00 a 15.00 h. o bé el 616.958.009 (Pere Costa)
1r Termini: Preinscripció (Paga i senyal)
 DIJOUS 6 de FEBRER - 900 €
2n i últim pagament: DIJOUS 23 d’ABRIL
CaixaBank “la Caixa” - ES34 - 2100·3017·08·2200641565
***












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).
7 nits de creuer amb el vaixell M. S. SWISS PEARL 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 POLITOURS.
Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona.
Assegurança d’assistència i anul·lació.



EL PREU NO INCLOU:
Qualsevol cosa no especificada.
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