La Normandia Autèntica:
Pobles amb encant, descobriments
gastronòmics i grans clàssics.
#VALLESCLUB
Del 17 al 23 juny de 2022
PREU PER PERSONA
Cabina doble Pont Principal 2.540 €
Cabina doble Pont Superior 2.740 €
Cabina individual Pont Principal 3.060 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
Bitllet d’avió, classe turista, companyia
VUELING: BARCELONA – PARIS –
BARCELONA.
Trasllat privat aeroport – moll de Paris
– aeroport.
Creuer fluvial de sis nits a bord del MS
SEINE PRINCESS (4 ancores), cabina
doble pont escollit en pensió completa a
bord i begudes incloses al bar i
restaurant (excepte carta especial).
Paquet de cinc excursions/visites
privades segons itinerari durant el creuer
amb guia de parla espanyola.
Guia acompanyant de la nostra agència
amb un mínim de 20 persones.
Assegurança cancel·lació i assistència
en viatge (AON TRAVEL 2020, inclou
COVID).
EL NOSTRE PREU NO INCLOU
Propines a guies i a bord.

Begudes als àpats fora del creuer o
durant els trasllats.
Serveis no especificats amb anterioritat.

NOTA: Pressupost calculat amb data 15
de desembre per un mínim de 20
persones. Qualsevol alteració en la tarifa
aèria, data de sortida, nombre de
participants
o
serveis
terrestres
implicaria una variació en el preu final.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
ORGANITZACIÓ TÈCNICA GCMD-000228

17 Juny BARCELONA – PARIS
Sortida amb vol regular amb destí Paris.
Arribada, assistència i trasllat al moll.
Tràmits d’embarcament a bord de la
motonau SEINE PRINCESSE a les 18.00
hores. Presentació de la tripulació i còctel de
benvinguda a la saló. Recorregut per París
de nit (subjecte al nivell de l’aigua). Des del
riu, els viatgers quedaran enlluernats pels
edificis parisencs il·luminats i pels jocs de
llum que il·luminen la ciutat. Sopar a bord i
navegació nocturna. Allotjament a bord.

Descobriran
diferents
balnearis,
com
Trouville i Deauville. Continuació fins a
Cabourg, un bonic balneari conegut per la
fina sorra de les seves platges i l’ambient de
la Belle Époque, popularitzada per un tal
Marcel Proust. Els viatgers reviuran aquest
ambient
degustant
les
famoses
magdalenes... Cabourg també té un casino,
que va veure passar a artistes com Piaf,
Bécaud, Aznavour... Tots ells han escrit la
història del balneari. Tornada a la motonau.
Allotjament a bord.

18 Juny LA ROCHE – GUYON
Pensió completa. Matí en navegació. A la
tarda, excursió privada a la casa de
Claude Monet i els seus jardins. Claude
Monet, apassionat de la jardineria i els
colors, va dissenyar el seu jardí de flors i els
seu jardí aquàtic com autèntiques obres
d’art. Navegació nocturna cap a Caudebecen-Cadeux. Allotjament a bord.

21 Juny HONFLEUR
Esmorzar i sopar. Excursió privada a les
platges del Desembarcament (amb
dinar inclòs). Al llarg de les costes de
Normandia, es descobriran els llocs més
importants del desembarcament del 6 de
juny de 1944: Pointe du Hoc, Omaha Beach,
Colleville-sur-Mer i el cementiri americà,
Gold Beach, Juno Beach i Sword Beach.
Continuació fins a Arromanches, famós lloc
per la batalla, i parada al cinema circular
Arromanches 360 on veuran la pel·lícula: “El
preu de la llibertat” barreja d’imatges
d’arxiu inèdites filmades el juny de 1944
pels corresponsals de guerra i imatges
actuals rodades en aquests mateixos
indrets. Tornada a la motonau. Allotjament
a bord.

19 Juny CAUBEDEC-EN-CADEUX
Esmorzar i sopar. Excursió privada
Meravelles del país Caux, entre roses i
alabastre (amb dinar inclòs). Visita a un
dels pobles més bells de França, Veules-lesRoses. Enclavat des del segle IV a la
fondalada d’una vall que s’obre al mar, és
un dels pobles més antics del país de Caux.
Fou un lloc de vacances molt popular durant
el segle XIX, especialment per artistes com
Victor Hugo. La seva costa i els seus
carrerons d’encant intemporal apassionaran
als viatgers. Continuació cap a Dieppe, que
fa 200 anys fou el primer balneari de
França. La ciutat ha conservat els seu
formós passeig marítim. El seu port, en el
que conviuen modernes infraestructures i
antics barris de pescadors, és un dels més
singulars
de
Normandia.
Pas
per
Varangéville-sur-Mer, paradís suspès i una
de les joies més belles de la costa
d’Alabastre. Allotjament a bord.
20
Juny
CAUDEBEC-EN-CADEUX
–
HONFLEUR
Pensió completa. Matí en navegació cap a
Honfleur. A la tarda, excursió privada a
Cabourg i la costa Florida. Revelada al
segle XIX per un públic parisenc enamorat
dels banys de mar i dels paisatges
romàntics, la costa Florida ha conservat
l’empremta dels esplendors d’aquella època.

22 Juny ROUEN
Pensió completa. Al matí, visita privada
de Rouen medieval i l’atri de SaintMaclou. Lloc emblemàtic del patrimoni de
Rouen, l’atri de Saint-Maclou és un dels
últims cementiris en galeria de França.
Aquesta autèntica joia oferirà un viatge en
el temps. Es podrà contemplar les seves
façanes, les macabres decoracions de fusta
tallada, la seva fusteria i ebenisteria.
Continuació amb un passeig per l’antic barri
medieval de la ciutat, des del barri dels
antiquaris fins al carrer Saint-Romain i les
seves cases amb entramat de fusta, passant
per l’antic barri dels mocadors. Tarda en
navegació. Nit de gala. Allotjament a bord.
23 Juny PARIS – BARCELONA
Esmorzar. Arribada al moll de París a les
9.00 hores. Tràmits de desembarcament.
Trasllat privat fins a l’aeroport. Sortida amb
vol regular de la companyia VUELING amb
destí Barcelona. Arribada.

