AVIGNON – ESSÈNCIES DE LA CAMARGA
De l 6 a l 9 d e De s e m b re ( 4 d ie s )
-- Pon t d e la Im m a cu la d a -Arles – Montfavet – Saintes Maries de la Mer – Aigües Mortes – Avignon – Pernes Les Fontaines – Gordes –
Uzès – Pont du Gard – Les Baux en Provence – La Jonquera

VIATGE EN TOT INCLÒS
DIA 6 DE DESEMBRE (Dijous): MANRESA – ARLES - MONTFAVET

Sortida fins al punt indicat direcció Girona, Figueres i continuació per l’autopista fins a Montfavet. Acomodació a l’hotel i dinar. A la tarda,
sortida fins Arles. Acompanyats d’un guia local, recorrerem aquesta petita i tranquil·la ciutat del sud de França, situada a plena Provence,
juntament a la llera del Roine i a les portes del delta més gran de França. Fundada al Segle IV a.C. pels grecs, té per tant més de 2500 anys
d’història, però va ser durant l’Imperi Romà quan “Arelate” va assumir l’estat de ciutat realment important. Entre els seus edificis
d’interès hi ha l’amfiteatre romà construït al voltant del 90 d.C., un dels millors conservats del món. A l’hora convinguda retorn a l’hotel,
sopar i allotjament.

DIA 7 DE DESEMBRE (Divendres): MONTFAVET – SAINTES MARIES DE LA MER – AIGÜES MORTES – AVIGNON - MONTFAVET
Esmorzar buffet i sortida cap a la població de Saintes-Maries-de-la-Mer, preciós poble blanc, rodejat d’aigua: per un costat el Mediterrani
i per la resta les marismes. Recorregut a peu. Continuació fins Aigües Mortes, al cor de la Camarga.

La ciutat va ser fundada per Saint Louis al segle XIII, ja que volia donar a França
un port al Mediterrani. La població medieval i fortificada està situada entre
llacunes, llacs i salines. Aquestes salines ja existien abans de la construcció del
poble i degut a la gran salinització de les seves aigües no permeten cap tipus de
vida aquàtica, com al Mar Mort, d’aquí en surt el nom de la població, La ciutat
presenta un aspecte d’autèntica fortalesa medieval amb els seus 1634 metres
de muralles, les seves parts fortificades, les seves vint torres i el seu camí de
ronda. Temps lliure per passejar per la ciutat; amb la seva torre Constanza,
l’església gòtica Notre Dame des Sablons i la seva encantadora plaça de Saint
Louis.
Retorn a l’hotel i dinar. A la tarda, sortida cap a la població d’Avignon, ciutat que ens ofereix un conjunt monumental excepcional amb el
Pont de Saint Bénezet, les muralles, el Petit Palau, la Catedral de Doms i fortificacions impressionants envoltades per les quatre torres
enormes del Palau dels Papas. Realitzarem un recorregut panoràmic de la ciutat i entrada i visita amb audio – guia al Palau dels Papas, un
dels més grans i importants edificis gòtics – medievals d’Europa. Ocupa 15.000 metres quadrats, aproximadament el volum de quatre
catedrals gòtiques i des de l’any 2017 està considerat Patrimoni Europeu, Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 8 DE DESEMBRE (Dissabte): MONTFAVET – PERNES – LES – FOUNTAINTES – GORDES – UZÈS – PONT DU GARD MONTFAVET
Esmorzar a l’hotel i sortida direcció Pernes – les – Fountaines, la ciutat de les fonts.
Realitzarem un recorregut a peu per aquest encantador poble que compta amb 40 fonts de gama
variada que estan datades de la segona meitat de segle XVIII. A més destaca entre el seu patrimoni
tresors com les muralles, amb les seves torres i la porta de Notre – Dame amb les seves dues torres.
Continuació fins a Gordes, un dels “Pobles més bells de França”.

Es troba enfilat sobre una roca i gaudeix d’unes precioses vistes panoràmiques de la vall. Recorregut a
peu per la població que ha sigut font d’inspiració per molts pintors. Retorn a l’hotel i dinar. A la tarda
sortida fins Uzès on realitzarem un passeig pel seu centre històric on abunden edificis del renaixement i
cases senyorials que s’aixequen entre petits carrerons empedrats ben conservats. Destaca la torre
Fenestrelle, de tipus circular, té 42 metres d’alçada i està perforada per un gran número de finestres a
les que li deu el nom.
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Aquesta torre d’origen romà s’ha convertit en el símbol de la població. Continuació cap a la població Pont du Gard on es troba
l’aqüeducte romà de tres nivells que va ser construït fa 2000 anys, és un dels monuments francesos més visitats, juntament amb la Torre
Eiffel i Nôtre Dame de Paris. És un símbol de poder de la civilització romana i s’ha conservat al llarg del temps sobrevivint a guerres i
problemes climàtics. Va estar en us durant els segles II I III d.C. i va ser classificat com Patrimoni Mundial de la UNESCO el Desembre de
1985. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 9 DE DESEMBRE (Diumenge): MONTFAVET – LES BAUX EN PROVENCE – LA JONQUERA – MANRESA

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la població medieval de “Les Baux en Provence”, catalogat com un dels pobles més bells de França. El
poble està enfilat en una zona rocosa, formant una simbiosis amb la bauxita, pedra habitual d’aquesta zona. Recorregut a peu pels seus
carrers on destaca el Palau de la Tour de Brau, del segle XV, a l’entrada de la Ciutadella, la Capella de Saint-Blaise, bell exemple del
romànic provençal, la Chapelle Castrale, església principal de la ciutat i les torres de defensa de la muralla amb la impressionant torre de
l’homenatge. Continuació cap a la Jonquera on tindrà lloc el dinar de comiat de bufet lliure amb una varietat de més de 200 especialitats
a escollir. A la tarda continuació cap a Figueres, Girona i Barcelona. Trasllat i arribada a Manresa.

Preu per persona en habitació doble 630€
Suplement habitació individual
120 €
Cobertura despeses anul·lació
25€
EL PREU INCLOU:
• Autocar dotat amb les últimes mesures de seguretat i confort
• Guia acompanyant durant tot el circuit
• Hotel 3*
• Esmorzar bufet
• PC a hotels i restaurants
• Aigua inclosa als dinars i sopars
• Assegurança bàsica de viatge
• Taxes turístiques d’allotjament
• Trasllat Manresa – Barcelona - Manresa
EL PREU NO INCLOU:
• Res no detallat a l’apartat anterior
• Qualsevol tipus d’extra
DESTACAR COM INCLOSES LES SEGÜENTS VISITES I
ACTIVITATS, PRIVADES PER AL NOSTRE GRUP :
•
•
•
•
•
•
•

Arles, visita guiada per la població
Saintes Maries de la Mer, recorregut a peu
Avignon, recorregut panoràmic
Visita amb audio-guia al palau dels Papas
Pernes-Les-Fontaines, recorregut a peu
Uzès, recorregut a peu
Les Baux en Provence, recorregut a peu
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