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Sortida: 20 d’agost de 2020 7 dies / 6 nits

Creuer fluvial

Del Mar Bàltic a 

Berlín
1.290 €Preu Family Sènior:

Del Mar Bàltic a Berlín, un recorregut pel mar Bàltic, el riu Oder i el Havel en

creuer entre modernitat i tradició, originalitat i senzillesa. Visitaràs els vestigis de

l'abadia de Chorin, l'exemple més bell d'arquitectura de maó a Alemanya del Nord.

Ciutats úniques com Stralsund, classificada com a Patrimoni Mundial per la

UNESCO, així com les espectaculars costes envoltades de platges de sorra a la

vora de penya-segats de roca calcària a les illes d'Usedom i Rügen són només

alguns dels atractius que ofereix aquest itinerari.
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BERLÍN - STRALSUND

Trasllat Berlín / Stralsund. Embarcament al final de la tarda. Còctel de benvinguda i presentació de

la tripulació. Sopar a bord.

DIA

1

STRALSUND - ILLA DE RÜGEN – GREIFSWALD

Matí dedicat a l'excursió a l'illa de Rügen, la més gran d'Alemanya. Les costes abruptes són el

símbol d'aquesta ciutat. Retorn a bord. A la tarda, excursió de Stralsund. Ciutat medieval, a la

costa del Bàltic, Stralsund va ser un important centre comercial durant els segles XIV i XV. Retorn a

bord. Sortida en navegació cap a Greifswlad / Wieck. Arribada durant la nit. Escala nocturna.

DIA

2

Serveis inclosos
• Trasllat de Berlin a Stralsund

• Creuer amb tots els àpats des del sopar del primer dia a 

l'esmorzar de l'setè dia

• Allotjament en cabina doble exterior amb bany complet

• Begudes incloses en els àpats i al bar (excepte les 

cartes especials)

• Excursions incloses en el programa.

• Illa de Rügen

• Stralsund

• Greifswald

• Illa de Usedom

• Szczecin

• Berlín

• Monestir Cistercenc de Chorin

• Còctel de benvinguda

• Refinada cuina francesa

• Taxes portuàries.

• Excursions:

• Sopar i nit de gala

• Auriculars individuals durant les excursions

• Presentació de l'comandant i de la seva tripulació

• Wifi gratuït a bord

• Animació a bord

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

informació a: 

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions 

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 45€

• Vols Barcelona – Berlin - Barcelona

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

Barcelona StralsundBerlín

Stralsund GreifswaldIsla de Rügen

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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GREIFSWALD - WOLGAST - ILLA DE USEDOM

Excursió a Greifswald, ciutat que ha conservat tota la seva autenticitat amb monuments com

l'Ajuntament (1738), les cases burgeses i la catedral de Sant Nicolas amb una alçada de 100 m.

Tornada a bord i sortida en navegació cap a Wolgast. Pas per Peenemünde, ciutat situada al mar

Bàltic i l'estuari de la Peene a l'illa d’Usedom. Arribada a Wolgast. Excursió a l’illa d’Usedom,

una de les més grans d'Alemanya, una reserva natural protegida. Sopar i nit "pirata" a bord. Escala

nocturna a Wolgast.

DIA

3

Greifwald WolgastWolgast Isla de Usedom

WOLGAST - SZCZECIN (POLÒNIA)

Sortida a primera hora del matí. Pas pel port de Szczecin. Arribada a Szczecin. A la tarda,

excursió guiada de Szczecin, una ciutat rica en història. La diversitat de patrimoni compost de

nombrosos edificis antics i altres més moderns ofereix una visió molt viva de la ciutat. Retorn a bord.

Sopar i escala nocturna.

DIA

4

Wolgast Szczecin

SZCZECIN - LUNOW - LICHTERFELDER

Matí de navegació cap a Lunow. Pas pel Parc Nacional de la vall de l'Oder, un panorama

esplèndid i s'arribarà a Lunow a la tarda. Excursió al Monestir Cisterciense de Chorin. Tornada a

bord a Oderberg i continuació de la navegació. S’agafarà l'elevador de vaixells de Niederfinow,

extraordinari edifici metàl·lic que va ser construït de 1927 a 1934. Nit de gala. Arribada a

Lichterfelder durant la nit. Escala nocturna.

DIA

5

Szczecin LichterfelderLunow
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament efectiu de la mateixa. Dins de les 48 hores següents

l'Organitzador contactarà amb el contractant.

• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la

possible cancel·lació de la sortida o la possibilitat de mantenir els efectes d'un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la

sortida.

• És necessari disposar del DNI en vigor

• En el supòsit de contractació de serveis addicionals no inclosos en el preu, aquests serveis es facturaran amb posterioritat a produir-se el

pagament efectiu del mateix i per separat, d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb Servitravel.

VOLS

Data Des de Fins H. Sortida H. Arribada

20/08/2020 BCN BERLIN 11:40 14:25

26/08/2020 BERLIN BCN 15:05 17:40

17/6/2019

LICHTERFELDER - HENNINGSDORF - BERLÍN-SPANDAU

Sortida a primera hora del matí cap a Henningsdorf. Matí de navegació, arribada al final del matí.

Excursió guiada de Berlin. Ciutat d’art amb nombrosos museus de prestigi. Retorn a bord cap a

Berlín-Spandau. Nit lliure.

DÍA

6

Lichterfelder Berlín-SpandauHenningsdorf

BERLÍN

Esmorzar. Desembarcament a les 9.00h, trasllat a l’aeroport per tornar a Barcelona
DÍA

7

Berlín Barcelona


