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Dia 1, dilluns 30/05/2022      BADALONA  - ORANGE  – BEAUNE   (432+352 : 784 Km) 
 

Des de  la Plaça de l’Assemblea de Badalona, sortida en el nostre autocar privat i en companyia  de la guia que 
ens acompanyarà durant tot el viatge en direcció a  la frontera de La Jonquera.  Esmorzar lliure. Un cop 
hàgim entrat a França continuarem el nostre viatge a través de la regió de Llenguadoc fins arribar a  la 
població d’ORANGE.  Dinar en un restaurant.  
Continuem la nostra ruta  cap a  BEAUNE, ciutat 
històrica artística i capital dels vins de Borgoña. 
Envoltada d'antigues muralles, el nucli antic alberga 
destacats monuments, mostrant bells palaus 
renaixentistes, boniques cases amb entramat i 
preciosos patis interiors.  
Sopar i allotjament a l’Hotel IBIS LA FERME AUX 
VINS, 3* locals o similar, a 1.500 m del centre 
històric. www.hotel-ibis-beuane.fr  
 
Dia 2, dimarts 31/05/2022      BEAUNE – COLMAR – ESTRASBURG  (263+74 : 337 Km) 
 

Esmorzar a l’hotel. Ruta cap l’ALSÀCIA, una regió encisadora que ens disposem a descobrir.  Ubicada entre 
les muntanyes dels  Vosges  i el riu Rin, es troba a la regió de Renània Europea, al cor de la  dorsal Europea.  

Arribada a la històrica ciutat de COLMAR.   Dinar en un 
restaurant. La nostra guia local ens acompanyarà a 
descobrir el ric patrimoni cultural  de la ciutat: Antic 
Convent dels Dominics, Col·legiata de Sant Martí, el Teatre 
Municipal, els canals de la "Petita Venècia"  (un barri de 
casetes de colors a la riba del riu Launch), la Place de 
l’Ancienne Douane  i diverses construccions que daten 
de l'Edat Mitjana.   
Continuació cap a Estrasburg,  a una hora de ruta. Sopar i 
allotjament al  HOTEL IBIS STYLES AVENUE DU RHIN, 3* 
locals o similar.   
https://ibis.accor.com/hôtel/avenue-rhin 

 

Dia 3, dimecres 01/06/2022      ESTRASBURG I OBERNAY 
 

Esmorzar a l’hotel. Matí dedicat a visitar la bellíssima 
ciutat d’ ESTRASBURG, capital i principal ciutat de 
l’Alsàcia així como centre administratiu del Baix Rin, al 
nord-est de França. Ciutat cosmopolita sovint 
anomenada “La Cruïlla de Europa”. Trobada amb la 
nostra guia local amb qui descobrirem  el més 
representatiu del patrimoni històric i cultural de la vila:  
la Catedral de Notre-Dame (símbol de la ciutat), la Casa 
Kammerzell (edifici renaixentista més conegut de la vila, 
el Palais Rohan (dels monuments emblemàtics d'Estrasburg), la Place Kléber (la més gran), etc. Passejarem 
per la " Petite France", l'antic districte de moliners, adobadors i pescadors. I també pel Barri Europeu, símbol 
de la reconciliació franco-alemanya i de la construcció d'Europa, on es troba la seu del famós Parlament 
Europeu. Dinar en un restaurant.  

A la tarda  visitarem OBERNAI, sense dubte un dels pobles mes 
bonics de  l‘Alsàcia. Farem una visita panoràmica pel seu centre 
històric:  La Place André Neher (costat de les muralles, cada  Nadal 
es situa un preciós mercat),  la Rue de Marché (un dels carrers 
principals i més comercials), comunica la Sinagoga amb la Plaça del 
Mercat, centre neuràlgic de la ciutat on destaquen edificis com el 
Mercat del Blat, la Font de Santa Odile, l’Ajuntament o el Beffroi (o 
campanar de la Verge).  Finalitzada la visita, tornarem cap a 
Estrasburg. Sopar i allotjament al nostre hotel.  
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https://www.visitstrasbourg.fr/a-voir-a-faire-strasbourg/culture/sites-a-visiter/musees/f223009016_palais-rohan-musee-archeologique-musee-des-beaux-arts-musee-des-arts-decoratifs-strasbourg/
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Dia 4, dijous 02/06/2022  STRASBOURG: KOENIGSBOURG,  RIQUIWIRH i KAYSERBERG (170 Km) 

Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem el dia a recórrer la ruta del vi. Únicament 
62 quilòmetres de verds paisatges ens separen de  KOENIGSBOURG: 
caminarem un 300 metres per accedir al Castell. Amb la nostra guia local 
farem una visita privilegiada a aquesta impressionant fortalesa! Ens esperen 
nou segles d'història.  Passar per la porta del Castell de l'Alt-Koenigsbourg 
és submergir-se en el món de l'Edat Mitjana. 
Continuem ruta cap al proper poble de  RIQUIWIRH, 
molt petit però amb molt encisador i un dels més 
bonics de l'Alsàcia, conegut com «La Perla de los 
Viñedos». Amb la nostra guia farem un passeig 

panoràmic:  ubicat  a la Place de Voltaire, l'Ajuntament  constitueix la porta inferior 
d'entrada a l'antic recinte emmurallat.  La Torre Dolder constitueix l'entrada 
contrària a l'Ajuntament cap al recinte emmurallat, sent la imatge més característica 
que veure en Riquewihr.  Just al davant de la Torre Dolder es troba un altre dels llocs 
imprescindibles que veure en Riquiwirh, la botiga Käthe Wohlfahrt, un dels 
establiments de decoració nadalenca més famosos del planeta.                                   
Dinar en un restaurant. A la tarda  ens dirigim a KAYSERBERG; allà  ens  esperen en un celler on tindrem 
ocasió de degustar diversos vins. Ens agradarà el Pont Fortificat, una construcció de l'any 1514 que creua 
el riu  Weiss i que formava part de les antigues fortificacions de defensa de la ciutat.                                   
Tornada a Estrasburg . Sopar i allotjament al nostre hotel. 
 

Dia 5, divendres 03/06/2022  ESTRASBURG -  CREUER PEL RIN -  ESTRASBURG (469 Km) 
 

Esmorzar a l’hotel. 09.00 h. Sortirem en  direcció a la frontera amb Alemanya. 
Farem una còmoda ruta per autopista de 238 Km  cap a la població de SANKT 
GOAR, ciutat a la riba esquerra del Rin Central (Mittelrhein).   Disposarem una 
mica de temps lliure abans  d’embarcar en el nostre vaixell a les 13.00 h. 
Declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, sobre la ciutat es troben 
les ruïnes de Burg Rheinfels, un dels castells més famosos en el curs mitjà del 
Rin. A l'altre costat del riu es troba la ciutat de Sankt Goarshausen amb els 
seus propis castells, Katz i Maus. El famós penya-segat Loreley, un de les 
màximes atraccions turístiques del país,  està molt proper, aigües amunt sobre 
el marge dret. Durant tres hores i amb el dinar a bord, gaudirem de les 
meravelloses vistes que ens ofereix el tram més monumental i espectacular 
del Rin, on l’encís de les seves aldees coronades per castells i fortaleses ens 
faran sentir com en un conte de fades. A les 16.00 h. arribarem a RUDESHEIM, 
on gaudirem d’un passeig admirant el seu centre històric. Destaca el 
Klunkardshof, una de les relíquies històriques més importants de la ciutat. 
L'edifici de dos pisos amb entramat de fusta data de principis del segle XVI, és 
un dels edificis més antics de Rüdesheim i  un excel·lent exemple de 
l'arquitectura medieval alemanya. A las 17.30 h. tornarem cap a  Estrasburg. 
Arribada aproximadament a les 20.30 h. Sopar i allotjament. 

  
Dia 6, dissabte 04/06/2022  ESTRASBOURG-DIJON-LE PUY EN VELAY   (332+325 = 657 Km) 
 

Esmorzar a l’hotel. Avui ens acomiadarem de l’Alsàcia però això 
no vol dir que el nostre viatge ja no tingui sorpreses amagades. 
Arribada a DIJON, capital de la BORGONYA,  va ser la seu d'una 
de les corts més brillants d'Europa: la dels ducs de Borgonya. 
Dinar en un restaurant. Prosseguirem el nostre camí en direcció 
al nostre destí, la ciutat de LE PUY EN VELAY, capital d'Alt Loira. 
Situada al sud-est del  Massís Central, des de l'Edat Mitjana és el 
punt de partida de la famosa “Via Podiensis”, un dels camins de 
Santiago. Sopar i allotjament  al  HOTEL IBIS STYLE. 3* locals  
o similar.   Molt cèntric. 
https://all.accor.com/hotel/1197/index.es.shtml 
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Dia 7, diumenge 05/06/2022      LE PUY EN VELAY  
 

Esmorzar a l’hotel. Dedicarem la jornada a gaudir 
d’aquesta meravellosa ciutat de l’Alvèrnia, única a 
Europa i lloc un lloc assenyalat de peregrinació, amb la 
seva catedral i el seu hospital, inscrits en el patrimoni 
mundial de la UNESCO. Farem una visita guiada on 
coneixerem els llocs més emblemàtics com la Catedral 
de Nostra Senyora,  extraordinari testimoni de l'art 

romànic amb influències carolíngies, bizantines i 
morisques. A través de pintorescs carrers en pendent 
que surten de la ciutat baixa i pujant la gran escala amb 

134 graons, s'accedeix a aquest magnífic edifici dels segles XII i XIII. Dinar en un restaurant. Per la tarda 
ens espera un lloc molt especial: LE ROCHER DE ST MICHEL, una ermita amb un origen molt especial. 
Després d'aquesta experiència d'alçada (podem pujar a peu o utilitzar l’ascensor) recomanem gaudir d'un 
passeig pel centre històric. Ens agradaran les seves petites botigues dedicades als productes gastronòmics 
d’Alvèrnia, els seus mercats tradicionals, i de seu animat ambient. Sopar i allotjament.   

 
Dia  8, dilluns 06/06/2022    LE PUY EN VELAY – MILLAU – BADALONA. (177+396 = 573 Km) 
 

Esmorzar a l’hotel Emprenem la tornada a casa.  
Però abans de finalitzar el nostre viatge anem a 
gaudir d'una experiència d'altura.  Arribada a  
MILLAU.  Aquí s'aixeca el pont penjant més alt i 
llarg del món. Des d'un mirador podrem admirar la 
seva silueta que s'assembla a un veler solcant el cel.  
El viaducte de Millau va ser ideat per l'arquitecte 
britànic Norman Foster.Després de contemplar 
detingudament d'aquesta obra mestra de 
l'arquitectura  gaudirem d´un bon dinar en un 
restaurant de la població de Millau. 

 

Continuació del nostre viatge cap a Badalona .Arribada  i ........................ 
 
                         .....................“FINAL DEL VIATGE”. 
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PREUS   APROXIMATS  PER  PERSONA:  
Grup de mínim  40 persones de pagament …...................................................................   1.490 € 
Grup de mínim  30 persones de pagament …...................................................................   1.585 € 
Grup de mínim  20 persones de pagament …...................................................................   1.775 € 

Suplement individual: ...............................................................................................................       420 € 
Suplement per NO SOCIS:.........................................................................................................         30 € 
 

EL NOSTRE PREU INCLOU: 
• Circuit en base autocar privat de luxe, 55 places.   
• Guia acompanyant de R.T. CULTURAL.  
• Guies locals de parla hispana. 

✓ Visita  de  COLMAR. 
✓ Excursió de dia complet a Strasbourg i Obernay. 
✓ Excursió de dia complet a   Koenigsbourg i Riquewihr. 
✓ Visita de  LE PUY EN VELAY. 

• Entrada  Castell Koeninsbourg. 
• Visita bodega a la Kaysersberg amb degustació de vi. 
• Entrada  Catedral de Le -Puy-en-Velay.   
• Entrada  Le Rocher de St Michel.   
• Navegació per el  Rhin  de Sank Goar a Rudesheim  (aprox 3 hores amb dinar a bord).  
• Allotjament en base habitacions dobles  ( cat.  Standard) als hotels indicats o similars. 

✓ Hotel IBIS LA FERME AUX VINS.  Beaune.  3* locals.    
✓ HOTEL IBIS STYLE RHIN STRASBOURG.  3* locals. 
✓ HOTEL IBIS STYLE. LE PUY EN VELAY CENTRE. 3* locals.   

• Pensió completa tal com s’indica en el programa de viatge. 
• Begudes incloses:  Aigua + copa de  vi  + cafè en tots els dinars i  aigua en tots els sopars. 
• Propines a xofer i  on sigui necessari.    
• Assegurança d´assistència en viatge + cancel·lació d’ARAG fins a 3.000€ per persona.   
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU: 
• Serveis no especificats en el nostre apartat anterior: extres personals en hotels i restaurants com begudes 

no indicades, Tv de pagament,  room service, telèfon,  etc.   
• Visites i entrades a monuments i/o museus no esmentats en el programa de viatge.  

 

ANOTACIONS IMPORTANTS: 
• Per participar en aquest grup és IMPRESCINDIBLE disposar i presentar el CERTIFICAT COVID 

DIGITAL. Mascareta obligatòria al autocar. 
• L’ordre de les visites o itinerari podrà ser modificat a criteri de l’organització per aconseguir una millora 

del programa sense que aquest fet suposi una alteració important en el seu contingut.  
• Tot el contingut dels nostres viatges ha estat adaptat, seguint els protocols establerts contra la COVID-

19, amb la finalitat d'oferir als nostres viatgers la màxima seguretat i higiene.  
• Pressupost basat en disponibilitat de places hoteleres en el moment de confirmar la reserva.  Places 

limitades assignades per rigorós ordre d’inscripció.    
 

 RESUM DE LES CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS  
DEL VIATGE — APARTAT ANUL·LACIONS: 

- EN CONCEPTE DESPESES GESTIÓ  RUTH TRAVEL: 25 € per persona. 
- EN CONCEPTE  DESPESES D’ANUL·LACIÓ: el SERVEIS TERRESTRES: Han estat contractats en base a 
tarifes  de grup especialment pactades per a aquest viatge i col·lectiu.  
En cas de cancel·lació s’aplicaran les quantitats següents: 
- Entre 14 i 28 MARÇ 2022: 30% de l’import total dels serveis terrestres. 
- Entre 29 MARÇ i 01 MAIG 2022: 50% de l’import total dels serveis terrestres. 
- Entre 02 i 15 MAIG 2022: 75% de l’import total dels serveis terrestres. 
- A PARTIR DEL 16MAIG 2022: 100% de l’import total dels serveis terrestres.  

                                                                                                                                             Barcelona, 18 febrer 2022. 
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RT CULTURAL S.L.  Barcelona. TEL: 93.122.67.00    info@rtcultural.com  

 

 

NOM I COGNOMS:   
 
DNI:                                                                                 DATA CADUCITAT DNI:                                                                     
 
DATA NAIXEMENT:                                                    NACIONALITAT:  

ADREÇA: 

POBLACIÓ I CODI POSTAL: 

Nº TELÈFON:   

Nº MÒBIL i E-MAIL:  

TIPUS D’HABITACIÓ:              DOBLE                     INDIVIDUAL                 TRIPLE  

SI COMPARTEIX HABITACIÓ, AMB QUI HO FA?:  
 
 
TÉ AL·LÈRGIA A ALGÚN ALIMENT?                NO                 SI, soc al·lèrgic a:    
 
 
PRECISA D’ALGÚN  RÈGIM ESPECIAL PELS ÀPATS? 
 

 

 

PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL VIATGE ÉS IMPRESCINDIBLE:   
 

1) Fer un primer pagament de  650 € per persona  al nº de compte de RT CULTURAL. S.L.  
 

- CAIXABANK  : ES94 – 2100 – 8635 – 7702 – 0015 – 9265  
- Indiqueu a la  transferència:  AULA EUROPA i nom dels viatgers.  

 
 

2) Entregar una còpia del DNI VIGENT (ambos cares)  i aquest full complimentat 
i signat + una copia del CERTIFICAT DIGITAL COVID.  

 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA  

EL COR D’EUROPA: Descobrint el millor de l’ALSÀCIA + 

l’ALVÈRNIA i passeig pel RHIN  

DEL 30 MAIG AL  06 JUNY DE 2022 
 

  

  

 

AUTORITZO A AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA  
A SIGNAR EL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT EN EL MEU NOM I 
EM COMPROMETO A ASSUMIR EL CONTINGUT DE LES CONDICIONS  
GENERALS I PARTICULARS DEL VIATGE QUE M’HAN ESTAT 
ENTREGADES EN EL DOSSIER COMPLET INFORMATIU. 
 

 
 
Data i signatura : .......................................................................................................  
 

 

 
HORARI D’ATENCIÓ TELEFONICA : de dilluns a divendres de 10.00 
h a 14.00 h.  Dissabtes Tancat. 
 

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de 
reserva, hauran de posar en coneixement de RT CULTURAL  aquesta situació, a 
fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les 
seves característiques. O fins i tot de l'adaptabilitat de RT CULTURAL  a la 
circumstància particular del/a viatger/a. S’entén com a persona amb mobilitat 
reduida, “tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es 
trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, 
permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol 
altra causa de discapacitat, o per l'edat, i que dita situació requereixi una 
atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició dels altres participants en el viatge”.  
 
 
 

MARQUI LA CASELLA QUE CORRESPONGUI.  

    No, no tinc mobilitat reduïda.   

   Si, tinc mobilitat reduïda i manifesto que ha estat informat/da que 
no se’m pot garantir que els hotels, mitjans de transport i altres serveis 
inclosos en el viatge estiguin adaptats per a persones de mobilitat 
reduïda, quedant exonerada RT CULTURAL  de qualsevol responsabilitat 
que es pugui derivar d'un incompliment o compliment defectuós en la 
prestació de serveis inclosos en el viatge i que tingui com a origen 
aquesta causa. 
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