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1-Dia:  MOLLERUSSA - DIJON. 

Sortim ben aviat dels nostres pobles, direcció La Jonquera, pujant per 

França, per Nimes i Lyon, per arribar al vespre a Dijon.  

 

2-Dia: DIJON – AMSTERDAM. 

Seguim ruta per França, arribant cap al migdia al Gran Ducat de 

Luxembourg, on vorejarem la capital, per seguir camí cap al Nord, 

per arribar a Amsterdam. 

 

3-Dia: AMSTERDAM  (Zaandam, Afsluitdijk,Volendam,Marken) 

Dedicarem tota la jornada a fer les rodalies d’Amsterdam, anant 

primer fins a Zaandam, per anar a visitar un Molí Holandès, utilitzats 

per moldre, serrar o triturar, sent l’inici de la industrialització 

d’aquest país.  

Més tard anirem cap al Nord, fins el Dic de Tancament, el 

Afsluitdijk, barrera de 32 Km. que separa l’Oceà Atlàntic del Mar 

del Sud, que es reserva d’aigua i de seguretat pel país. 

Seguirem també per visitar una Granja de Formatges, on rebrem 

l’explicació, podrem fer un tastet, i si es desitja, comprar-n’hi.  

Arribarem fins a Volendam, antic poble de pescadors, on dinarem i 

veurem la reconversió produïda pel Gran Dic  

de poble de pescadors a poble turístic. 

Vorejarem el Mar del Sud, per arribar fins a Marken, antiga illa, que 

conserva la tradició en la construcció, en els vestits, etc... 

Acabades les visites, tornarem cap a Amsterdam. 

 

 

 



4-Dia: AMSTERDAM (Aalsmeer – Amsterdam) 

Dedicarem aquesta segona jornada anant primer fins a Aalsmeer, on 

es troba el Mercat de les Flors, el més gran del mon, on cada dia es 

processa, inspecciona, subhasta i transporta una molt gran part de 

Flors Holandeses. 

Retornarem cap al centre d’Amsterdam, on visitarem a peu, 

panoràmicament i en barca la ciutat, fent un tomb pel Barri Roig, 

veient un Taller de Diamants, la Plaça Damm, etc... i tenint temps per 

visitar facultativament algun Museu, la Casa d’Anna Frank, etc...  
 

5-Dia: AMSTERDAM – PLA DELTA – BRUXELLES. 

Ja anirem baixant cap a Bèlgica, sortint d’Holanda pel Pla Delta. 

El Pla Delta, són les obres hidràuliques realitzades per dominar les 

marees, les desembocadures dels rius, dessecar la terra, etc... 

realitzades entre el 1956 i el 1986, una gran obra d’enginyeria. Cal 

passar-hi i veure-ho per creure. 

 

6-Dia: BRUXELLES – GANT – BRUGGE – BRUXELLES. 

Dedicarem tota la jornada a visitar les dos principals ciutats 

turístiques de Bèlgica, Gant i Brugge, ambdues d’origen medieval.  

Gant, ciutat de Carles I, seu dels comptes i capital de Flandes, vora el 

riu Schelde, amb el Castell, el Kornhuiss o Mercat del Gra, potencia 

econòmica del Coto el s. XIX, conserva encara una part del casc 

antic. 

Més tard, Brugge, si que ha conservat tot el casc antic, sent un antic 

port de mar però dintre del continent, sent la ciutat on es funda la 

Borsa de Valors, sent el bressol de la revolta contra els Francesos, 

capital de la Lliga Hanseàtica, amb la seva Torre de Guaita, el Burg i 

el Beguinatge. Realment un viatge al passat. 

Acabades les visites, tornarem cap a Bruxelles.  

 

7-Dia: BRUXELLES – LUXEMBOURG. 

Encara estarem tot el matí per Bruxelles, per acabar de visitar la 

ciutat on tenim l’incomparable Grand Place, el Koekelberg, el Parc 

del Cinquantener Aniversari, la Zona de Sablon, els Edificis 

Comunitaris, com el Berlaymont,etc... 

Per la tarda, anirem fent camí cap al Gran Ducat de Luxembourg, 

arribant al vespre. 

 

8-Dia: LUXEMBOURG – LYON. 

Anirem a visitar els Cementiris Militars de la II Guerra Mundial, 

l’Americà i l’Alemany, vorejarem la Zona Comunitària on es troben 



les seus del Tribunal Europeu de Justícia, Eurostat i també la Seu de 

la Comunitat. 

També farem un tomb per la ciutat vella de Luxembourg, veient el 

Palau Ducal, les antigues Casamates, la plaça Guillem II, etc... 

 

9-Dia: LYON – FIGUERES – MOLLERUSSA 

Ja tot acabant lo viatge, baixarem la Vall del Ródano fins La 

Jonquera i Figueres on dinarem, arribant al tard a les nostres llars.  

 

 

-PREU DEL VIATGE (Per Persona)   1.950 €  

Sup. Hab. Individual                               300 € 
 
 

 

-El Preu del Viatge Inclou. 

 

-Viatge amb Autocar durant tot el circuit 

-Estada als Hotels en Hab. Doble amb Bany. 

-Totes les menjades (Pensió Complerta) excepte els Dinar del Primer Dia 

-Totes les Excursions i Visites esmentades en el Programa. 

 

-El Preu del Viatge No Inclou. 

 

-Les Begudes en les menjades, excepte l’Aigua. 

-Tots aquells extres no esmentats en el programa. 

 

-NOTA- 

-En el moment de la reserva o inscripció caldrà fer un avançament del 25 % del preu del viatge. 

-Cunitours Viatges S.L. es reserva el dret de modificar o alterar l’itinerari, la data del viatge, els 

mitjans de transport, així com a anular el viatge en cas de no fer un mínim de 25 Places. 

-Caldrà estar en compliment de la Normativa Sanitaria per poder realitzar el viatge. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

C/. Ferrer i Busquets, 45  25230 MOLLERUSSA 

973.602307   cunitours@cunitours.com 

www.cunitours@grupoeuropa.com 
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