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OPCIÓ : LES ESCALES MÉS BELLES DE LA VALL DEL SENA 

6 dies 

Vols 

Día Vuelo Ruta Hora salida Hora llegada 

16/06/2018 Vueling Barcelona – Paris 11:05 12:55 

21/06/2018 Vueling Paris – Barcelona  13:35 15:15 

 

 Dia 16 de juny.  Barcelona – Paris 
 

 Presentació a l’aeroport dues hores abans de l’hora de la sortida del vol. Tràmits de facturació i embarcament. 
Sortida en clase turista direcció Paris.  

 Arribada i trobada amb l’autocar per trasllat.  

 Dinar a restaurant de Paris. 

 Embarcament al vaixell. 

 

 
Descripció de l’itinerari del creuer 

1er dia: PARÍS 

Embarcament a les 18.00h. Presentació de la tripulació i còctel de benvinguda. Sopar a bord seguida d'una nit temàtica 

parisenca. Sortida del vaixell en navegació. 

 

2n dia: PARÍS - Les Andelys - Honfleur 

Matí de navegació cap a Les Andelys per gaudir d'una magnífica vista de la Roca Guyon. 

Excursió opcional "activa" (reserva obligatòria a l'agència de viatges, no es pot contractar a bord): passeig a peu cap al 

castell Gaillard. Es descobriran els vestigis d'aquest castell amb més de 800 anys. 

Excursió opcional "clàssica": visita del castell de martainville, segona residència d'un banquer del segle XV. 

Retorn a bord i continuació de la navegació cap a Honfleur. 
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3er dia: Honfleur 

Excursió opcional d'Honfleur i Pont l'Evêque seguida d'una degustació. A la tarda, 

Excursió opcional "activa" (reserva obligatòria a l'agència de viatges, no es pot contractar a bord): passeig pels penya-

segats de Étretat. Es descobriran magnífics paisatges formats pel temps i l'erosió, els penya-segats ofereixen els fenòmens 

d'erosió més espectaculars de la Costa d'Alabastre. 

Excursió opcional "clàssica": visita de la Costa d'Alabastre. 

Jornada d'excursió opcional a les Platges del Desembarcament (reserva obligatòria a l'agència de viatges, no es pot 

contractar a bord, subjecta a formació de grup de mínim 30 persones). 

4t dia: Honfleur - Duclair - ROUEN 

Al matí, excursió opcional de la Ruta de les Abadies. A la tarda, excursió opcional de Rouen. Nit de gala. Navegació 

nocturna. 

5è dia: ROUEN - PARÍS 

Matí de navegació cap a París. Es passarà davant del barri futurista de la Defensa que impressiona per la seva peculiar 

arquitectura. Arribada a París a primera hora de la tarda. 

Excursió opcional "activa" (reserva obligatòria a l'agència de viatges, no es pot contractar a bord): passeig al costat de les 

ribes del Sena. Les ribes del Sena són un dels paisatges parisencs més majestuosos i sorprenents. 

Excursió opcional "clàssica": visita guiada de París, que permetrà descobrir els llocs més emblemàtics de la ciutat. 

A la nit, navegació (1) (en funció del nivell de l'aigua) per París il·luminat. 

6è dia: PARÍS 

Esmorzar a bord. Desembarcament a les 9.00h. Fi dels nostres serveis 

 


 Dia 21  juny.  Paris– Barcelona  
 

 Desembarcament i trobada amb l’autocar per trasllat a l’aeroport de Paris. 
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VAIXELL 

SEINE PRINCESS 5* 
Descobreix la Seine a bord del MS Seine Princess, un vaixell 5 * que 
compta amb una capacitat de només 138 passatgers per oferir un 
ambiante familiar durant el seu creuer.El Seine Princess és un vaixell 
que navega pels principals rius europeus, principalment per centre i 
nord d'Europa, oferint suggerents creuers de 7 dies de durada, ideal 
per navegar en família o en parella. Un vaixell perfecte per gaudir de la 
navegació, dels seus paisatges i per visitar llocs de manera relaxat. 
 

Preu  16 PERSONES:  14 + 2 GRATUITATS 

Per persona 

Pont principal 1.740€ 
Suplement cabina individual 495€ 
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El nostre preu inclou 

 Bitllet d’avió en clase turista per al trajecte Barcelona – Paris – Barcelona.  

 Taxes d’aeropuerto. Subjectes a canvis fins l’emissió dels bitllets.  

 Autocar pel trasllat aeroport– restaurant – moll (primer dia) 

 Autocar pel trasllat moll – aeroport.  

 Dinar a restaurant prop del Moll (proposat Chez Françoise) 

 Creuer amb tots els àpats des del sopar del primer dia a l'esmorzar de l'últim - begudes incloses durant els àpats a 
bord (aigua, vi, cervesa, suc de fruites i un cafè) així com les begudes del bar (excepte xampany i carta de vins ) - 
allotjament en cabina doble exterior amb bany complet - animació - assistència a bord - còctel de benvinguda - nit 
de gala - taxes portuàries. 

 Assistència per part del personal de Viatges El Corte Inglés el dia de la sortida a l’aeroport de Barcelona.  

 2 gratuïtats en habitació individual.  

El nostre preu no inclou 

 Ningún tipus d’extra en hotels i restaurants tals com rentat i planxat de roba, telèfons, begudes o qualsevol altre 
tipus d’extra no especificat a l’apartat anterior.  

 Begudes no esmentades anteriorment (aquelles que figuren a la carta de vins, aquelles adquirides durant els àpats 
en excursions o trasllats, així com el xampany al bar) 

 Visites  

 Ningún altre servei no inclòs a l’apartat anterior.  

 
 La presente cotización ha sido elaborada en el mes de noviembre   2017 y para un grupo de 14  personas de pago según lo especificado anteriormente. 
Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la necesidad de una recotización. Esta 
cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los servicios. Las tasas aéreas cotizadas,. si en el 
momento de emisión de los billetes de las Cía Aérea hubieran modificado las tasas al alza ó carburante, el grupo deberá asumir dicho incremento. 

Condiciones generales 

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 
271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La 
organización técnica de estos vi ajes ha sido realiz ada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid CIC.MA. 59 


