
EXCLUSIU CAP D’ANY NAVEGANT PEL ROINE 
Recorrent la Provença en un Creuer de 5 Estrelles ***** 

Especial Sopar de Cap d’Any inclòs! 

Del 28 de desembre de 2021 a l’01 de gener de 2022 

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

 

Patrimoni Mundial de la UNESCO 



ITINERARI (5 dies / 4 nits):  

Embarqui en aquest creuer únic pel Roine amb el qual podrà celebrar el Cap d’Any a la fabulosa ciutat de 

Lyon. Coneixerà Arles, una ciutat que compta amb és de 2.500 anys d’història i un sol mediterrani. També 

podrà gaudir de la ciutat d’Avinyó, que compta amb una rica història i un ambient molt alegre. Aquesta ciutat, 

a part d’estar plena de sorpreses i ser la capital de Vaucluse i de les Côtes du Rhône, és coneguda com la ciutat 

dels Papes, la ciutat de l’art i dels museus. No es deixi perdre aquesta magnífica ruta, tot navegant per les 

boniques conques del riu Roine, en un exclusiu creuer fluvial de 5 estrelles! 

 

28/12  BARCELONA - LYON, EMBARCAMENT AL CREUER  

Presentació a l’Estació de Sants de Barcelona. Embarcament al tren i sortida amb tren TGV en direcció a Lyon. Arribada a l’Estació 
de tren de Lyon al migdia i trasllat amb autocar al port de Lyon. Embarcament al nostre creuer. Acomodament als nostres camarots, 
còctel de benvinguda i presentació de la tripulació. Sopar i allotjament al vaixell. Navegació nocturna cap a Arles.  

29/12  LYON - ARLES, VISITA DE LA CIUTAT    

 Esmorzar a bord. Matí de navegació. Arribada al migdia a Arles i 
dinar a bord. A la tarda, sortida per visitar aquesta ciutat 
històrica i mil·lenària, considerada com “la petita Roma de la 
Gàl·lia Francesa” i declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, on el record de l’època imperial romana queda reflectit 
en tots els seus jaciments arqueològics, com l’amfiteatre, el circ i 
altres temples. Coneixerem els racons més interessants, com la 
plaça central, on encara s’hi respira l’ambient bohemi dels pintors 
impressionistes que hi trobaren el seu espai d’inspiració, com 
Vincent Van Gogh, que hi residí algunes temporades. Acabada la 
visita, tornada al vaixell. Sopar i allotjament a bord.  
 

30/12  ARLES - AVINYÓ, VISITA DE LA CIUTAT I EL PALAU DELS PAPES   

Sortida de matinada en navegació cap a Avinyó i arribada a 
primera hora del matí. Esmorzar a bord i, tot seguit, sortida per 
visitar aquesta ciutat històrica i papal, ubicada al cor de la 
Provença. Coneixerem la ciutat monumental d’Avinyó, antiga 
capital política, econòmica i pontifícia, anomenada “In altera 
Roma”, que en el segle XIV es va convertir en la Capital Mundial 
de la Cristianitat per la fugida dels Papes de Roma. A destacar 
l’excepcional riquesa del seu nucli històric, amb el bonic Pont de 
Saint Bénézet i el magnífic Palau dels Papes. Visitarem aquest 
palau, la més gran de les construcciones gòtiques de l’Edat 
Mitjana i una de les més importants d’Europa. Sent a la vegada 
fortalesa i palau, la residència papal durant el segle XIV fou la seu 
de la cristiandat occidental. Sis conclaves es van celebrar al palau 
d’Avinyó, que van culminar en l’elecció de Benet XII, Climent VI, 
Innocenci VI, Urbà V, Gregori XI i Benet XIII. Farem un recorregut 
per aquest enorme palau, que simbolitza l’esplendor de l’Església 
a l’Occident Cristià del segle XIV, a través de les diferents 
estances i apartaments privats, on també podrem observar les 
fabuloses decoracions amb frescos realitzats per l’artista italià 
Matteo Giovannetti. Acabada la visita, tornada al vaixell i sortida 
en navegació cap a Vienne. Al migdia, dinar a bord.  
Tarda de navegació en direcció a Vienne. Sopar de Gala i 
allotjament a bord. Navegació nocturna.  
 
 

 



31/12  AVINYÓ - VIENNE, VISITA DE LA CIUTAT - LYON I NIT DE CAP D’ANY   

Arribada a Vienne a primera hora del matí. Esmorzar a bord i, 
tot seguit, sortida per visitar aquesta històrica ciutat, amb 2.000 
anys d’història i una de les més antigues de la regió, que gaudeix 
d’un patrimoni excepcional i que fou declarada « Vila d’Art i 
d’Història » l’any 1990. Situada en un punt estratègic, la vila 
alberga un dels patrimonis arqueològics més rics de França, 
gràcies a l’establiment de l’Imperi Romà a la ciutat i als seus 
voltants durant el segle II a.C. Farem un recorregut per la ciutat, 
on cal destacar el teatre antic, el temple romà, l’església i 
convent de Sant Andreu, els jardins Cibeles, la carretera romana, 
la piràmide, la Catedral primada de Sant-Maurice i el Museu 
Arqueològic, entre d’altres. En acabat, tornada al vaixell i sortida 
en navegació cap a Lyon. Al migdia, dinar a bord.   
Arribada a Lyon a primera hora de la tarda i sortida per dur a 
terme una visita panoràmica de la ciutat, esquitxada pels rius 
Roine i Saone, amb un notable conjunt monumental. Pujarem a 
la magnífica Basílica de Notre-Dame de Fourvière, situada en el 
promontori que du el mateix nom i que fou un antic assentament 
galo-romà des d’on s’albira una magnífica panoràmica de tota 
aquesta immensa metròpoli, considerada la tercera en 
importància de tota França. Acabada la visita, tornada al vaixell i 
temps lliure. A la nit, Sopar especial de Cap d’Any a bord amb 
begudes incloses, música i ball. Allotjament a bord.  
 

 

01/01  LYON, VISITA DE LA CIUTAT - BARCELONA   

 Esmorzar tardà tipus “Brunch” a bord. A mig matí, 
desembarcament i sortida per continuar coneixent la fabulosa 
ciutat de Lyon, capital de la regió de Rhône Alpes i la tercera 
ciutat més gran del país, on durem a terme una interessant 
visita guiada d’aquesta meravellosa ciutat, amb un conjunt 
monumental sorprenent, amb el seu barri vell coronat per la 
brillant Catedral de Sant Joan Baptista que gaudeix del títol de 
Bisbat Primat de l’antiga Gàl·lia Francesa, el barri de Sant Joan, 
el Prequ´Ille amb una arquitectura singular dels segles XVIII i 
XIX, el preciós Ajuntament i la bonica Plaça des Terreaux. 
També cal destacar el barri de Ille Rousse, on es trobaven les 
indústries del teixit més importants, amb cases senyorívoles i 
un entramat de carrerons sinuosos. Al migdia, a una hora 
indicada, trasllat a l’Estació de tren de Lyon, embarcament al 
tren i sortida amb tren TGV direcció a Barcelona. Arribada a 
l’Estació de Sants de Barcelona.   
 
 Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit 
d’aquest fabulós Cap d’Any en creuer fluvial pel Roine.   
 
 
 

 

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



EXCLUSIU CAP D’ANY NAVEGANT PEL ROINE 
Recorrent la Provença en un Creuer de 5 Estrelles ***** 
 
Del 28 de desembre de 2021 a l’01 de gener de 2022 (5 dies / 4 nits) 
Ruta històrica, cultural i paisatgística  

1.650 € 
Preu per persona en camarot doble en 

Pont Principal 

 

> Suplement Pont Superior: 250€ (molt limitats!) 

> Suplement camarot individual: 350€  

> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 40€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets de Tren d’Alta Velocitat (TGV) anada i tornada en classe turista  
• Trasllats amb autocar privat en la destinació  
• 4 nits en Vaixell MS Van Gogh II de 5 Àncores ***** (Croisieurope) 
• Taxes d’embarcament 
• Camarots dobles exteriors al vaixell en Pont Principal  
• 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 
• Sopar Especial de Cap d’Any al vaixell amb Menú Gourmet i begudes incloses, amb acompanyament musical i animació 
• 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 d’Arles (UNESCO) 
• Visita guiada d’Avignon amb entrada al Palau dels Papes  
• Visita guiada de Vienne  
• Visita guiada de Lyon  

EL PREU NO INCLOU: 

• Dinars del primer i últim dia (28/12/21 + 01/01/22) 
• 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.  
• Exclusiu Creuer fluvial de Categoria Superior amb refinada cuina francesa a bord i especial Sopar de Cap d’Any amb animació.  
• Visita de la ciutat d’Arles, inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  
• Navegació per l’espectacular riu Roine, a través de magnífiques ciutats monumentals i encantadors paisatges.  
 

PLA DE TRENS PROVISIONAL (TGV):  

28/12/21 Barcelona - Lyon 08:15 - 13:20 
01/01/22 Lyon - Barcelona 14:35 - 19:33 

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



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 FRANÇA 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 595€ (+40€ assegurança) abans del 08 d’octubre 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 26 de novembre de 2021.  
 

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

 

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. 






















