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Sortida: 24 de setembre de 2021

• Descobreix les meravelles de viatjar en un 

creuer fluvial i gaudir de totes les seves 

comoditats.

• Relaxa't contemplant els increïbles paratges del 

Rin.

• Gaudeix d'un recorregut pels Alps en el tren 

Glacier Express

• Meravella't de les espectaculars cascades del 

Rin

5 dies / 4 nits

Perquè t’encantarà:

Creuer pel Rin

i viatge en el 

«Glacier Express»

1.199 €Preu Family Sènior:

Un creuer únic al cor de Suïssa per viure moments inoblidables en llocs com l'illa de Mainau, un

oasi de bellesa natural i harmonia.

Visitarem les cascades del Rhin, el salt d'aigua més gran d'Europa i viatge a bord del “Glacier

Express”, que recorre les regions més belles d'Europa, des de la zona dels Alps en vagons

panoràmics.
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BARCELONA - STUTTGAR - ESTRASBURG

Després de la nostra arribada a l'aeroport de Sttutgar , tindrem el trasllat inclòs al moll d’ Estrasburg

on embarcarem i ens instal·larem a les nostres cabines. Gaudirem de un còctel de benvinguda i

assistirem a la presentació de la tripulació. Sopar a bord. Excursió en vaixell que ens permetrà

descobrir els encants de la capital d'Europa. Retorn a bord. Sortida del vaixell durant la nit.

Navegació en direcció a Vieux-Brisach.

DIA

1

Serveis inclosos
• Trasllats aeroport - vaixell - aeroport

• Guia acompanyant des de l’inici del recorregut a partir de 

20 passatgers

• Creuer i pensió completa des del sopar del primer dia 

fins l'esmorzar de l´últim

• Begudes incloses a bord (excepte les cartes especials)

• Còctel de benvinguda

• Animació a bord

• Estrasburg en Bateau-mouche

• Visita guiada al museu de l'automòbil de Mulhouse

• Viatge a bord del tren Glacier Express (de Andermatt a 

Tiefencastel)

• Entrada al museu de l'illa Maineau

• Cascades del Rin

• Trajecte amb autocar durant les excursions

• Nit de gala

• Taxes portuàries (95 €)

• 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 incloent 

motius per Covid19 per 37 €

• Vols Barcelona - Stuttgart - Barcelona

• Les begudes que figuren en les cartes especials i durant 

les excursions o els trasllats

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

Aeropuerto Stuttgart Estrasburgo

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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BASILEA - ILLA MAINAU - SCHAFFENHAUSEN - ESTANY DE CONSTANÇA

Excursió a l'illa Maineau, un tresor sense igual on paisatges es barregen en una harmonia

perfecta. Dinarem a l'illa. Excursió de les Cascades del Rin i del llac de Constança. Les

cascades del Rin són una de les meravelles naturals més espectaculars que es poden

visitar a Suïssa. Descobrirem també el Llac Constança. Retorn a Basilea. Sortida del

creuer en direcció a Estrasburg. Sopar i nit de ball. Navegació nocturna.

DIA

4

BASILEA - EL GLACIAR EXPRESS

Excursió a bord del "Glacera Exprés". Embarcarem a bord del Glacier Express , el tren

més famós de món que proposa un viatge panoràmic a través dels Alps, de Andermatt a

Tiefencastel. Dinar. Podrem gaudir d'un paisatge idíl·lic, un moment únic i inoblidable.

Retorn a Basilea.

DIA

3

VIEUX BRISACH - MULHOUSE - BASILEA

Al matí arribarem a Vieux-Brisach. Sortirem per l'excursió del de l'automòbil de Mulhouse, el més

gran de món. Tarda de navegació en direcció a Basilea. Sopar de gala. Arribarem a Basilea durant

la nit.

DIA

2

Vieux Brisach BasileaMulhouse

Basilea Basilea

Basilea Llac ConstançaIlla Mainau schaffenhausen

ESTRASBURG

Esmorzar a bord. Arribarem a Estrasburg per dinar a bord. Desembarcarem a les 14h. i

ens dirigirem a l'aeroport per agafar l'avió de tornada a Barcelona

DIA

5

Estrasburgo Aeropuerto Stuttgart
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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.

17/6/2019


