
 DIA:  04 de Novembre 2016                                LLOC:  Aeroport de Barcelona                                     HORA:  A concretar 

CREUER FLUVIAL PARÍS 
    A BORD DEL MS RENOIR 4* 

Del 04 al 07 de novembre del 2016 

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries i d’Embarcament 

3 nits de Creuer en moderns camarots dobles exteriors PONT PRINCIPAL 

Pensió Completa a bord (del primer sopar a l’últim esmorzar) 

Guia acompanyant des de Barcelona (mínim 20 participants)   

Trasllats Aeroport de París / Port Fluvial de Croisieurope / Aeroport de París  

Assegurança d’Assistència en Viatge  

Grup mínim 20 participants  

 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus de Begudes 

Els dinars dels dies  04/11  i  07/11 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat a l’apartat “EL PREU INCLOU” 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

 

04/11  BARCELONA - PARÍS 

Presentació a l’Aeroport de Barcelona 2 hores abans del vol. Facturació i volem a París. Trasllat al centre de la ciutat. A continuació durem 
a terme una visita panoràmica a través dels barris i monuments de París. Acabades les visites, trasllat al port fluvial i Embarcament al 
nostre creuer al voltant de  les 18.00h. Acomodament als nostres camarots. Sopar a bord seguit d’un espectacle de cabaret. Nit a bord. 
 
05/11  PARÍS MONUMENTAL - LA DÉFENSE  

Pensió Completa a bord del creuer. Excursió panoràmica inclosa. Descobrirem els llocs mítics de la ciutat. L’autocar passarà davant de 
Bercy, la Biblioteca Nacional F. Mitterrand, la Bastilla, el Marais, el Barri Llatí, St. Germain, el Louvre, la Piràmide, l’Òpera Garnier, la Plaça 
Vendôme, la Concòrdia, els Camps Elisis, l’Arc del Triomf, els Invàlids i el Trocadero. Tarda lliure per a seguir coneixent la capital francesa 
pel nostre compte. Nit a bord amb animació i ball. Navegació cap a La Défense (en funció del nivell de l’aigua). Durant la navegació 
travessarem l’esclusa de Suresnes i el barri de La Défense. A última hora, tornada al moll de Grenelles.  
 
06/11  PARÍS, MONTMARTRE I “CREUER PARÍS BY NIGHT” 

Pensió Completa a bord. A primera hora del matí, arribada del vaixell a París. Excursió guiada inclosa de Montmartre. La basílica del 
Sagrat Cor sorprèn pel seu estil bizantí. Construïda a finals del segle XIX, fou acabada el 1914. Situada al bell mig d’un poble del segle XIX, 
Montmartre, el Sagrat Cor alberga el privilegi de pintors, escultors i poetes de tots els temps. El cim de Montmartre és un dels punts 
culminants de la ciutat, oferint unes vistes panoràmiques espectaculars de París. Tarda lliure. Aquesta nit tindrà lloc el Sopar de Gala i una 
fabulosa travessa nocturna “París by night” a través de la meravellosa ciutat il·luminada (en funció del nivell de l’aigua). 
 
07/11  PARÍS - BARCELONA  

Esmorzar a bord i Desembarcament a les 9.00h. Final del creuer. Tot seguit completarem les visites a la ciutat de les llums, on podrem 
descobrir els racons singulars de la capital  i, a una hora indicada, trasllat a l’Aeroport de París Orly. Facturació i volem a Barcelona. Final 
del viatge i dels nostres serveis. 

 

PREU PER PERSONA EN CAMAROT DOBLE:  

695 €  
 

SUPLEMENT INDIVIDUAL (molt limitats):  150 € 
SUPLEMENT CAMAROTS PONT SUPERIOR:  110 € 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  30 € 

PLA DE VOLS PREVIST (VUELING o SIMILARS): 
 

04/11/16 VY8008 Barcelona - París Orly 09h15 - 11h00 

07/11/16 VY8023 París Orly - Barcelona 21h55 - 23h30  



Creuer Fluvial a París  

Meravelles del Sena 
M.S Renoir 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

 

RESERVES: 

 

- Les reserves es faran respectant l’ordre de pre-inscripció i en les dates indicades. 

- Les habitacions individuals són molt limitades.  

- Viatge amb un aforament limitat a 30 places.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent. 

- Grup mínim 20 participants (en cas contrari, s’haurà de recotitzar de nou)  

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar juntament amb la Paga i Senyal. 

- Preguem confirmar la vostra pre- inscripció per correu electrònic o bé per telèfon. 

 

   

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS:  

De dilluns a divendres de 09h00 a 14h00 i de 16h00 a 19h00.  

 

 

- Caldrà abonar un import  de 350,00€  per persona abans del 23 de Setembre 2016.   

- La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre la paga i senyal. 

- La resta del pagament final s’haurà d’efectuar abans del 14 d’Octubre 2016.   
 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  
 

 La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748    
 
* Cal indicar NOM + COGNOM + “CREUER PARÍS” 
 
 

Del 04 al 07 de novembre 2016  

    

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 
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