
Divendres 30 de març 2018.-   PUNT D’ ORIGEN – LA CAMARGA - TOULON 

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. Continuant després fins arribar a  la bonica població de AIGUESMORTES, que es troba 

situada a la zona de La Camarga. Aquí ens embarcarem en un vaixell que ens portarà a fer un interessant recorregut 

pels canals, de 2 hores i ½ de durada,  on podrem observar la flora i la fauna de la zona, les salines etc.  Desprès 

anirem a dinar en un restaurant i la tarda farem una visita panoràmica a la població en un petit tren. Seguidament 

sortirem direcció TOULON, capital del departament del Var, el port militar més important de França.  Sopar i dormir. 

 

Dissabte 31 de març 2018.- TOULON      Excursió al GRAN CANYO DEL VERDON 
Esmorzar i sortida cap a Draguignan i arribada a la zona del Grand Canyó del Verdon. Farem un espectacular 

recorregut d’aquest impressionant congost excavat per les aigües del riu Verdon, que te uns 700 metres de 

profunditat, parant en els punts panoràmics per fotografies. Desprès seguirem per les vores del Llac Sainte-Croix i 

arribarem a la població de Moustiers-Ste-Marie on dinarem en un restaurant. A la tarda tornarem cap a Toulon. Sopar 

i dormir. 

 

Diumenge 1 d’ abril 2018.-  TOULON 
Pensió Completa.  

Acompanyats de guia local de parla castellana farem una visita a la ciutat de Toulon, per descobrir els encants d’ 

aquesta ciutat. A la tarda farem una passejada en barca de una hora de durada que ens permetrà veure des del mar la 

privilegiada situació de Toulon. Desprès anirem a la veïna població de Hyères, on passejarem pel casc històric i els 

Jardins Olbius Riquier. Tornarem a Toulon seguint la costa. 

 

Dilluns 2 d’ abril 2018.- TOULON – PUNT D’ ORIGEN 
Desprès de l’ esmorzar sortirem direcció ST MAXIMIM-LA- SAINTE- BAUME, una típica població provençal coneguda 

per la Basílica de Santa Magdalena, l’edifici gòtic més gran de la Provença. Farem una parada per visitar la basílica, on 

es troben les relíquies de Maria Magdalena. Desprès seguirem camí. Parada en un restaurant de la ruta per dinar. A la 

tarda ultima etapa del viatge fins al punt d’ origen. FI DEL VIATGE. 

 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA: 485 Euros 
 
INCLOU: Transport en còmode autocar. Estada en el Hotel Holiday Inn Toulon City Centre de 4 estrelles, ocupant 

habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots els menjars que s’ indiquen amb el vi i l’ aigua inclosos. Totes les visites 

descrites en el programa. Les passejades en barca.  Guia acompanyant de la nostra agència de viatges. Assegurança de 

viatge i cancel·lació.  

NO INCLOU: Extres d’hotel. Entrades a museus i monuments no especificats. 

 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: 150 Euros 


