
Dimecres 14 de juny 2023.- A l’hora que s’indicarà sortida d’ Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap a la
frontera francesa. Parada en ruta per esmorzar a càrrec dels clients. Seguirem direcció Beziers, travessarem
el viaducte de Millau. Farem una parada a l’ àrea de servei  des d’ on hi ha una bonica panoràmica per
veure’l i una exposició sobre la construcció. La següent parada serà per dinar en un restaurant. A la tarda
continuarem el recorregut a través dels paisatges de l’ Aubrac i la Margeride i arribarem a  CLERMONT-
FERRAND, la capital de l’ Alvèrnia,  la zona volcànica de França. Farem un recorregut pel centre històric on
podrem veure la catedral, construïda amb pedra volcànica i  la basílica de Notre Dame du Port. Sopar i
dormir.

Dijous 15 de juny 2023.-  CLERMONT –FERRAND  - TOURS – CAEN
Desprès de l’ esmorzar sortirem direcció Bourges, i arribarem a TOURS, ,  població situada a les vores del riu
Loira i coneguda pels seus interessants monuments: catedral amb vitralls del segle XIII – castell - la basílica
de Sant Martí on hi ha enterrat el sant .  Dinarem en un restaurant i farem un recorregut pel centre històric.
A la tarda seguirem la nostra ruta direcció Le Mans, i arribarem a CAEN, capital de la Baixa Normandia.
Una ciutat que va ser molt castigada en la segona guerra mundial, però que encara conserva monuments
molt  interessants:  Abadia del  homes,  Abadia de les  Dones,  El  Castell  dels  Ducs de Normandia.  Sopar i
dormir.

Divendres 16 de juny 2023.-  CAEN – ARROMANCHES – OMAHA BEACH – POINTE DU HOC – RENNES
Esmorzar i recorregut per veure els monuments més interessants. Desprès sortirem cap  a la zona de la
costa  de  Normandia  on  va  tenir  lloc  el  Desembarcament  en  la  Segona  Guerra  Mundial.  Visitarem
Arromaches , on s’hi va construir un port artificial. Després seguirem cap al  Cementiri Nacional Americà
que també visitarem. Dinarem en un restaurant de la zona. A la tarda visitarem la  Pointe du Hoc, lloc molt
emblemàtic del desembarcament. Finalment arribarem a RENNES, capital de la Bretanya. Sopar i dormir.

Dissabte 17 de juny 2023.- RENNES – COSTA DEL GRANET ROSA – RENNES
 Esmorzar, sopar i dormir.
A primera hora del matí farem un recorregut pel centre històric de Rennes, on el dissabte hi ha un mercat
molt important. Després sortirem cap a la província de Côtes d’Armor.  Anirem a Perros Guirec, on podrem
observar la costa del granet rosat i les seves formacions rocoses. Dinarem en un restaurant de la zona. A la
tarda farem una parada a   Tréguier, una població bretona que te una bonica catedral. Seguirem cap a
Paimpol i tornarem a Rennes  Sopar i dormir.

Diumenge 18 de juny 2023 - RENNES - MONT ST MICHEL - ST MALO - DINAN – RENNES
Esmorzar, sopar i dormir.
Dia dedicat a anar d’excursió al MONT ST MICHEL, una de les grans meravelles del món. Visitarem l’abadia
i dinarem. A la tarda continuarem cap a ST MALO, antic port de corsaris on farem una parada per passejar



per  la  zona de  les  muralles.  De  tornada a  Rennes  farem una parada   a  DINAN,  una bonica  població
medieval que també visitarem. 

Dilluns 19 de juny 2023 .-    RENNES – LA ROCHELLE - BORDEUS
Esmorzar i sortida direcció sud cap a  LA ROCHELLE, un bonic port de la costa atlàntica.  Passejada a peu pel
centre històric i el Port Vell.  Dinar en un restaurant. A la tarda. Continuarem el viatge fins a BORDEUS, la
capital de la regió d’ Aquitània. Recorregut pel centre de la ciutat  : Place Quinconces- Place de la Bourse -
Teatre – catedral etc. Sopar i dormir.

Dimarts 20 de juny 2023.-   BORDEUS  - PUNT D’ ORIGEN
Sortirem de Bordeus desprès de l’ esmorzar direcció Agen, Toulouse. Dinar en un restaurant de la ruta.
A la tarda seguirem cap a  Narbona i arribada al capvespre al punt d’ origen. FI DEL VIATGE. 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA:   1.200 Euros

Inclou.- Transport en còmode autocar. Estada en hotels 4 estrelles, excepte a Bordeus que es de 3,  ocupant
habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots els menjars que s’indiquen amb el vi i l’aigua inclòs. Totes les
visites i excursions esmentades en el programa. L’ entrada al Mont St Michel. Assegurança de viatge i de
cancel•lació.  Guia acompanyant de la nostra agència de viatges. 
No inclou.- Extres d’hotels: telèfons -  minibars etc. Entrades a museus, monuments no especificats.

El suplement per habitació individual es de:   260  Euros                                               

 

 


