
CREUER FLUVIAL PER L’ALEMANYA BÀLTICA 
La costa més desconeguda i exclusiva del Mar Bàltic 

Del 05 al 12 d’agost de 2021 

RUTA HISTÒRICA, CULTURAL I PAISATGÍSTICA 
Agradable creuer fluvial amb refinada cuina francesa a bord! 

 

Patrimoni Mundial de la UNESCO 



ITINERARI (8 dies / 7 nits):  

De Stralsund a Berlín, un recorregut pel Mar Bàltic, el riu Oder i el Havel en creuer, entre modernitat i tradició, 

originalitat i senzillesa. Coneixerem els vestigis de l’Abadia de Chorin, l’exemple més bonic d’arquitectura de maó a 

Alemanya del Nord. Ciutats úniques com Stralsund, classificada com Patrimoni Mundial per la UNESCO, així com les 

espectaculars costes envoltades de platges de sorra a la vora de penyassegats de roca calcària a les illes d’Usedom i 

Rügen són només alguns dels atractius que ofereix aquest viatge, sense oblidar la cirereta final del recorregut a la 

cosmopolita Berlín, ciutat d’art amb nombrosos museus de prestigi i amb una història fascinant! 

 

05/08  BARCELONA - HAMBURG - ROSTOCK  

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. Facturació dels equipatges, embarcament a l’avió i sortida amb el vol 
direcció a Hamburg. Arribada a l’Aeroport d’Hamburg i sortida amb autocar cap a la ciutat de Rostock. Trasllat a l’hotel. Sopar i 
allotjament a l’hotel.  

06/08  ROSTOCK - STRALSUND (INICI CREUER)  

 Esmorzar a l’hotel. Al matí, visitarem la preciosa ciutat de 
Rostock, que compta amb tota l’essència de la història alemanya 
i alhora gaudeix de la característica bellesa de les localitats que es 
troben a la vora del Mar Bàltic, a més a més de ser un dels centres 
de transport més importants d’Alemanya gràcies al seu 
moviment portuari. Des de l’època medieval s’estima que els 
primers fonaments de la ciutat daten del segle XIII, del qual 
encara se’n conserva una part de la muralla i les seves torres, així 
com un convent que amb el pas del temps s’ha convertit en el 
museu de la ciutat, el Kloster Zum Heligen Kreuz. Farem un 
passeig per la Ciutat Vella, on trobarem la Plaça del Mercat Vell i 
l’església de Sant Nicolau, una de les construccions més 
importans de Rostock que compta amb una decoració interior 
refinada, bonica i elegant, i continuarem el recorregut fins a 
l’anomenada Ciutat Mitja, on destaca l’Ajuntament, la Plaça del 
Mercat Nou o l’església de Santa Maria. Tot seguit, ens 
aproparem a la Ciutat Nova, una zona destinada al comerç, amb 
una àmplia oferta de botigues i restaurants, on també destaca 
l’església de Sant Pere, i finalitzarem el recorregut al Balneari de 
Warnemünde, a l’aire lliure i a la vora del Mar Bàltic, un dels més 
bonics del món, situat a l’est de la ciutat.  Al migdia, dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda, sortida cap a Stralsund, trasllat al port i 
embarcament al nostre creuer. Acomodament als nostres 
camarots, Còctel de benvinguda i presentació de la tripulació. 
Sopar i allotjament al vaixell.   

07/08  STRALSUND - ILLA DE RÜGEN - GREIFSWALD  

Pensió Complerta al vaixell. Sortida al matí per a visitar l’Illa de 
Rügen, la més gran d’Alemanya, amb 926 km2, i una de les 
destinacions turístiques més populars de Mecklemburg-
Antepomerània, on platges infinites de sorra fina, grans parcs 
nacionals de natura intacta, pintorescos pobles de pescadors, 
cases senyorials i diverses estacions balneàries de luxe fan 
d’aquest indret un paradís en el Mar Bàltic. Les costes abruptes i 
els seus penyassegats blancs són el símbol de la ciutat de Putbus, 
que també es presenta igual de blanca, siguent la ciutat balneari 
més antiga de l’illa que atrau per la seva arquitectura classicista, 
on el conjunt urbanístic encaixa perfectament amb la bellesa del 
castell i del parc. Acabada la visita, tornada al vaixell i dinar.  
 

 



A la tarda, sortida per a visitar Stralsund, situada just a la llera de 
Strelasund, una estreta banda del Mar Bàltic que separa l’illa de 
Rügen del continent. La ciutat hanseàtica de Stralsund fou un 
important centre comercial durant els segles XIV i XV i 
representa un excel·lent exemple de ciutat medieval que ha 
preservat el traçat característic dels seus carrers, motiu pel qual 
fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 
2002. És evident que l’arquitectura urbana hanseàtica va deixar 
les seves empremtes en el paisatge urbà de Stralsund, i en la 
utilització de la ciutat com a port tradicional i lloc de comerç 
marítim, amb nombrosos edificis, com l’Ajuntament, el 
“Wulflamhaus” o l’església de Sant Nicolau de la Plaça Major, que 
representen l’arquitectura gòtica del maó típic de l’època 
medieval. També cal destacar el palau governamental suec, el 
“Kommandantenhaus” i altres edificis barrocs pertanyents al 
segle XVII sota el domini suec. Acabada la visita, tornada al 
vaixell i sortida en navegació cap a Greifswald/Wieck. Sopar. 
Arribada a Greifswald/Wieck durant la nit. Escala nocturna.  

 

08/08  GREIFSWALD - WOLGAST - ILLA D’USEDOM   

 Pensió Complerta al vaixell. Sortida al matí per a visitar 
Greifswald, ciutat universitària i hanseàtica del nord 
d’Alemanya, ubicada a la costa del Mar Bàltic, entre les illes de 
Rügen i Usedom, i que es troba entre les ciutats més importants 
de la Ruta Europea del gòtic de maó. Passejarem per aquesta 
localitat que ha conservat tota la seva autenticitat i que presenta 
un conjunt arquitectònic de gran bellesa al voltant de la Plaça del 
Mercat, considerada com una de les places més boniques 
d’Alemanya, on hi trobem l’Ajuntament del 1738, les cases 
burgeses, les esglésies gòtiques i la Catedral de Sant Nicolau, 
amb una torre de 100 metres d’alçada adornada amb una agulla 
barroca que esdevé el símbol inequívoc de la ciutat. Acabada la 
visita, tornada al vaixell i sortida en navegació cap a Wolgast. 
Dinar. 
Passarem per Peenemünde, ciutat ubicada al Mar Bàltic, i per 
l’estuari de la Peene a l’illa d’Usedom. Arribada a Wolgast i 
sortida per a visitar l’Illa d’Usedom, la segona illa més gran 
d’Alemanya, coneguda com “l’illa del sol” per ser el lloc més 
assoleiat, amb un dels paisatges més bonics del país, entre 
precioses i llargues platges de sorra i frondosos boscos costaners. 
Poblada des de temps immemorials, aquesta illa fou 
protagonista del comerç medieval per estar en la ruta hanseàtica 
i fou a principis del segle XIX quan es començà a perfilar com a 
destinació turística privilegiada a partir dels seus tres grans 
balnearis: Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin, transformant-se així en 
el lloc preferit de l’aristocràcia i exercint la seva màgica atracció 
sobre els més destacats artistes de l’època. Farem un recorregut 
per aquesta illa on s’uneix el verd paisatge amb boniques 
estacions balneàries construïdes en fusta pintada de blanc i amb 
els seus famosos para-sols on es refugien els banyistes en els dies 
de vent. Acabada la visita, tornada al vaixell. Sopar i nit “pirata” 
al vaixell. Escala nocturna a Wolgast.  



09/08  WOLGAST - SZCZECIN (POLÒNIA)  

Pensió Complerta al vaixell. Sortida a primera hora del matí tot 
passant pel port de Szczecin. Arribada a Szczecin, ciutat i port de 
Polònia. Dinar.  
A la tarda, visitarem aquesta ciutat, capital de la província del 
mateix nom, a la llera del riu Oder, prop del Mar Bàltic, i que 
configura un important centre de construcció naval i port marítim, 
connectat a Berlín a través d’un canal. Coneguda com “el paradís 
verd”, la ciutat està situada en la zona de Polònia més atractiva 
pel turisme i esdevé un important entre cultural amb un patrimoni 
interessant. A destacar l’església de Sant Pere i Sant Pau, 
construïda el 1124, el Castell dels Ducs de Pomerània, la Ciutat 
Vella, el petit Convent de Kamienica Loitzówx, la gran Catedral 
gòtica de Sant Jakob, el Palau de Grumbkov, on van néixer 
Catalina II i Maria Fiodorovna de Rússia, el Cmentarz Centralny, el 
tercer cementiri més gran d’Europa, el Pionier Cine, el cinema 
més antic del món encara en funcionament, els parcs Kasprowicza 
i Zeromskiego, així com el passeig marítim Waly Chrobrego, amb 
excel·lents vistes sobre el riu Oder i el port, on s’ubica el Museu 
d’Història de la ciutat. Acabada la visita, tornada al vaixell. Sopar i 
escala nocturna.   

 

10/08  SZCZECIN - LUNOW - LICHTERFELDER  

 Pensió Complerta al vaixell. Matí de navegació cap a Lunow. 
Passarem pel Parc Nacional de la Vall de l’Oder, un esplèndid 
panorama d’impressionants pendents que s’aboquen al riu amb 
prats plens de flors i amb una extraordinària riquesa faunística. 
Aquest paisatge de planes al·luvials, considerat com el més bonic 
d’Alemanya, constitueix l’hàbitat natural de moltes espècies 
animals, entre les quals cal destacar espècies d’ocells poc 
comunes i protegides com l’àguila calva, la cigonya negra o la 
boscarla d’aigua i altres mamífers cada vegada més escassos com 
el castor, que probablement veurem construïnt una de les seves 
preses. Dinar. 
Arribada a Lunow a la tarda. Tot seguit, sortida per a visitar el 
Monestir Cistercenc de Chorin, enigmàtica abadia del segle XIII 
situada en un paisatge idíl·lic al sud de la regió d’Uckermark, a la 
llera del Llac d’Amtsee i enmig d’una densa manta vegetal plena 
de frondoses copes d’arbres. Considerat com un dels exemples 
arquitectònics més bonics de l’art gòtic típic del nord 
d’Alemanya, presenta una preciosa església formada per una 
gran planta basilical de tres naus amb un absis de set capelles. 
Cruelment saquejada en diverses ocasions durant la Guerra dels 
Trenta Anys i víctima de les flames d’un imparable incendi, 
l’edifici va haver de ser reconstruït més tard per l’arquitecte Karl-
Friedrich Schinkell, gaudint d’un ressorgiment d’interès al segle 
XIX quan el romanticisme es va interessar en les precioses ruïnes. 
Acabada la visita, tornada al vaixell a Oderberg i continuació de 
la navegació. Agafarem l’elevador de vaixells de Niederfinow, 
extraordinari edifici metàl·lic que fou construït entre el 1927 i el 
1934. Sopar i Nit de Gala. Arribada a Lichterfelder durant la nit. 
Escala nocturna.   



11/08  LICHTERFELDER - HENNINGSDORF - BERLÍN   

Pensió Complerta al vaixell. Sortida a primera hora del matí cap 
a Henningsdorf. Matí de navegació, arribada al final del matí. 
Dinar.  
A la tarda, sortida per a visitar la ciutat de Berlín. Farem una 
interessant visita panoràmica per la capital alemanya, tot 
començant per la Plaça Alexander, que ha estat sense cap mena 
de dubte el centre de la vida urbana del Berlín Oriental, on veurem 
l'Església de Santa Maria i l'Ajuntament. Passarem pels 
monuments més importants, la Porta Triomfal de Brandenburg, el 
veritable emblema berlinès, i el monument dedicat a l’Holocaust, 
obra escultòrica faraònica inaugurada el 2005, així com 
l’anomenada Illa dels Museus, un vast complex creat el segle XIX 
pel rei Frederic Guillem III i declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO, que actualment acull les col·leccions més 
importants dels museus d’art de Berlín, com el Museu de Pèrgam i 
l’Altes Museum. Continuarem l’itinerari fins a la part occidental de 
la ciutat. Passarem per la Plaça Potsdam, on s’alça l’impressionant 
Reichstag, edifici d’estil renaixentista italià, obra de Paul Wallot, i 
anirem cap al Parc de Tiergarten, on veurem la Columna de la 
Victòria i la seu d'una de les orquestres més prestigioses del món, 
la Filarmònica de Berlín, tot passant per davant del Palau de 
Charlottenburg, la residència preferida de la reina Sofia Carlota, 
esposa de Frederic I. Acabada la visita, tornada al vaixell a Berlín. 
Sopar. Nit lliure.  

 

12/08  BERLÍN (FINAL CREUER) - BARCELONA 

 Esmorzar al vaixell. Desembarcament a primera hora del matí i 
sortida per a visitar el Barri Jueu de Berlín, desenvolupat als 
voltants del carrer Oranienburg, on cal destacar l’espectacular 
Sinagoga d’estil bizantí i el vell Cementiri Jueu, on hi ha el 
cenotafi de Moshe Mendelsohn. Al migdia, dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda, temps lliure per a seguir coneixent la ciutat o per a 
activitats personals. A una hora indicada, trasllat a l’Aeroport de 
Berlín, facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció a 
Barcelona. Arribada de matinada (13/08) a l’Aeroport del Prat.  
 
 Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit 
d’aquest fabulós creuer fluvial per l’Alemanya Bàltica.  

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



CREUER FLUVIAL PER L’ALEMANYA BÀLTICA 
La costa més desconeguda i exclusiva del Mar Bàltic 
 
Del 05 al 12 d’agost de 2021 (8 dies / 7 nits) 
Ruta històrica, cultural i paisatgística  

2.495 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

> Suplement habitació individual: 800€ 

> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 50€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets d’avió anada i tornada en classe turista 
• Taxes aèries i Taxes d’embarcament 
• Trasllats amb autocar privat en la destinació  
• 1 nit en Hotel 4**** a Rostock  
• 6 nits en Vaixell MS Mona Lisa 4 Àncores (Croisieurope) 
• Camarots dobles exteriors al vaixell  
• Viatge en règim de Pensió Complerta  
• Begudes incloses a tots els àpats del vaixell 
• Begudes il·limitades al bar del vaixell 
• Sopar de Gala al vaixell amb begudes incloses 
• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  
• Assegurança d’Assistència en Viatge 

> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  
• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants  
 

VISITES INCLOSES:  
• Visita guiada de Rostock 
• Visita de l’illa de Rügen 
• Visita guiada de la ciutat medieval de Stralsund (UNESCO) 
• Visita guiada de la ciutat de Greifswald 
• Visita de l’illa d’Usedom 
• Visita guiada de la ciutat de Szczecin (Polònia) 
• Visita del Monestir Cistercenc de Chorin  
• Visita guiada de la ciutat de Berlín (UNESCO) 

EL PREU NO INCLOU: 

• Dinar del primer dia (05/08) 
• Begudes als àpats en hotels i restaurants  
• Tot tipus d’Extres 
• Tot allò No Indicat 
• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 
• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  
• Agradable Creuer fluvial que combina espectaculars paratges naturals amb un interessant patrimoni cultural i monumental. 
• Visita de la ciutat medieval de Stralsund, inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  
• Visita de la ciutat de Berlín, inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  
 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING): 

05/08/21 Barcelona - Hamburg 11:20 - 14:05 
12/08/21 Berlín - Barcelona 22:00 - 00:35 (+1) 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

IMPORTANT!!! A ALEMANYA NOMÉS ES PERMET L’ENTRADA DE PERSONES VACUNADES I LLIURES DE  

COVID-19! PER TANT, SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ! 

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 600€ (+50€ assegurança) abans del 11 de juny de 

2021 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 02 de juliol de 2021.  
 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Creuer Alemanya”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 






















