
 
 
 
 
 
 
 

 

Viatges Concord S.A. 
Passeig Pere III, núm. 53 

Tel: 938746152 
08242 MANRESA 

jordi@viatgesconcord.com  
www.viatgesconcord.com  

GRAN CREUER DELS TULIPANS  
Del 5 al 9 Abril 2023  -SETMANA SANTA- 

 

SORTIDA EN GRUP I GUIA ACOMPANYANT /  SORTIDA DES DE MANRESA, MÍNIM 4 PLACES 

Bitllet avió anar i tornar fins a AMSTERDAM i  CREUER FLUVIAL EN VAIXELL DE 5*, 
Es visitará  Ámsterdam, Rotterdam, Amberes, Volendam, Zaanse Schans, parc floral del Keukenhof, 

Dia 5: MANRESA - BARCELONA -  AMSTERDAM - AMBERS 
Sopar. Arribada i trasllat fins al moll d'Anvers. Embarcament a les 18.00 h. Presentació de la 
tripulació i còctel de benvinguda. Sopar a bord i passeig pel nucli antic de la ciutat. Capital històrica 
de Flandes, Anvers posseeix una arquitectura rica i variada. Nit a Anvers. 

Dia 6: AMBERS – RÒTTERDAM 
Pensió completa. Durant el matí navegarem a través dels braços del Mar del Nord i els seus canals, 
una gran obra d'enginyera holandesa desenvolupada amb el Pla Delta que alhora de facilitar el 
trànsit de mercaderies i passatgers cap als ports més importants també protegeix el país de grans 
inundacions com les que ha patit en el passat. A mitja tarda arribada a Rotterdam, ciutat que es va 
saber reinventar després dels bombardejos del 1940 amb una arquitectura moderna i 
avantguardista que podrem apreciar en la visita que farem. Nit a Rotterdam. 

Dia 7: RÒTERDAM - AMSTERDAM 
Pensió completa. Al matí partirem cap a Amsterdam, però abans aturarem a Utrecht per fer la 
visita del parc floral del Keukenhof, principal protagonista d'aquest creuer on podrem gaudir de la 
seva magnífica exposició de tulipes. Després de la visita del parc tornarem al vaixell que ja ens 
estarà esperant a Amsterdam on passarem la nit. Nit a Amsterdam 

Dia 8: AMSTERDAM 
Pensió completa. Al matí farem la visita panoràmica de la coneguda com a “Venècia del Nord” pels 
seus ponts i canals en un recorregut per conèixer en profunditat aquesta meravellosa ciutat. A la 
tarda després de dinar visitarem el nord del país en una excursió dividida en 2 part, Volendam un 
encantador poble pescador a la vora del Markermeer i Zaanse Schans, un ressò museu a l'aire lliure 
que agrupa més d'un centenar de cases de fusta i molins que daten dels S.XVII i XVIII. Nit a 
Amsterdam. 

Dia 9: ÀMSTERDAM - BARCELONA - MANRESA 
Esmorzar a bord. Desembarcament a les 9.00h. A l'hora indicada es farà el trasllat a l'aeroport per 
embarcar amb destinació Espanya. Fi dels nostres servei 

 
Preu per persona: 1.520€ (Coberta principal)  
                                  1.720€  (Coberta superior)  

▪ 1er dipòsit 20 % a la confirmació de la reserva 
▪ 2º dipòsit 60 % - 90  dies abans de la sortida 
▪  Resto, 45 dies abans de la sortida. 
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Serveis inclosos: 

- Trasllats Manresa-aeroport-Manresa (descompte per no utilitzar aquest servei -30€) 
- Bitllet avió Barcelona-Amsterdam-Barcelona 
-4 nits de creuer al vaixell 5* MS LAFAYETTE en cabina doble exterior climatitzat amb dutxa i WC a 
coberta triada. 
- Règim alimentari pensió completa a bord (primer servei sopar; últim esmorzar) 
- Begudes il·limitades (excepte algunes marques especials a consultar) 
- Cafè i te als serveis restaurant. 
- Copa de cortesia a la presentació de la tripulació amb el capità ia la festa de comiat. 
- Servei maleters en embarcament i desembarcament. 
- Assistència en castellà a bord 
· Estació de cafè i te 24 hores a disposició. 
-Programa diari dactivitats i entreteniment a bord i música. 
- 6 visites garantides en castellà: Amsterdam, Rotterdam, Ambers, Volendam, Zaanse Schans, parc 
floral del Keukenhof. 
- Assegurança mèdica i de cancel·lació 

SORTIDA DES DE MANRESA, MÍNIM 4 PLACES 
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