
 SUD DE FRANÇA
GORGUES DEL TARN 

Del 2 al 8 d’agost
SORTIDA AUTOCAR A LES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               (ES  PREGA  MÀXIMA  PUNTUALITAT)

 

2 AGOST Sortida de Barcelona cap a França per la Jonquera. 
Arribada a la població de La Courvertoirade, considerada 

una de les poblacions més boniques de la regió. Temps 

lliure per visitar el recinte emmurallat d’ambient 

medieval. Dinar. Per la tarda, anirem fins a Millau, 

famosa pel seu viaducte (més alt del món). Visitarem el 

centre d’informació del viaducte, on trobarem totes les 

explicacions de la construcció amb panels info

audiovisuals. Allotjament i sopar a l’hotel.  

3 AGOST Esmorzar a l’hotel. Durant el matí, visitarem les famoses 
Gorgues del Tarn, un dels barrancs més espectaculars 

d’Europa. A la població de La Malene, pujarem a unes 

barques amb les que descob

del riu Tarn. Dinar. Per la tarda, ens aproparem a Le 

Rozier, punt de partida de les Gargantas del Jonte que 

podrem admirar des dels miradors de Les Terrasses amb 

unes vistes meravelloses. Seguidament, ens dirigirem a 

la zona de la Causse Méjean, per visitar les coves de 

Aven Armand, tot un espectacle subterrani que gaudirem 

a bord d’un funicular. Tornada al hotel, sopar i 

allotjament. 

4 AGOST Esmorzar a l’hotel. Pel matí, sortida cap a Albi, una de 
les ciutats més boniques de Fra

façanes renaixentistes dels seus carrers i amples places 

i jardins les podrem veure amb la visita guiada. Dinar al restaurant. Per la tarda, anirem fins 

a  Cordes sur Ciel, pujarem amb un trenet fins dalt del poble, per poder fer la v

passejar pels seus carrers i cases medievals. Temps per visitar

allotjament.  

5 AGOST Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Mende, capital de la Lozère i ciutat que destaca per la seva 
imponent Catedral de Notre Dame du R

Tarda lliure. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 

 

SUD DE FRANÇA
GORGUES DEL TARN - ALBI

Del 2 al 8 d’agost 
 

RTIDA AUTOCAR A LES 7h A DIAGONAL/BAC DE RODA 

---------------------------------------------------------------------------------------------

(ES  PREGA  MÀXIMA  PUNTUALITAT) 

Sortida de Barcelona cap a França per la Jonquera. 

Arribada a la població de La Courvertoirade, considerada 

una de les poblacions més boniques de la regió. Temps 

per visitar el recinte emmurallat d’ambient 

medieval. Dinar. Per la tarda, anirem fins a Millau, 

famosa pel seu viaducte (més alt del món). Visitarem el 

centre d’informació del viaducte, on trobarem totes les 

explicacions de la construcció amb panels informatius i 

audiovisuals. Allotjament i sopar a l’hotel.   

Esmorzar a l’hotel. Durant el matí, visitarem les famoses 

Gorgues del Tarn, un dels barrancs més espectaculars 

d’Europa. A la població de La Malene, pujarem a unes 

barques amb les que descobrirem una de les travesses 

del riu Tarn. Dinar. Per la tarda, ens aproparem a Le 

Rozier, punt de partida de les Gargantas del Jonte que 

podrem admirar des dels miradors de Les Terrasses amb 

unes vistes meravelloses. Seguidament, ens dirigirem a 

la Causse Méjean, per visitar les coves de 

Aven Armand, tot un espectacle subterrani que gaudirem 

a bord d’un funicular. Tornada al hotel, sopar i 

Esmorzar a l’hotel. Pel matí, sortida cap a Albi, una de 

les ciutats més boniques de França. La catedral, les 

façanes renaixentistes dels seus carrers i amples places 

i jardins les podrem veure amb la visita guiada. Dinar al restaurant. Per la tarda, anirem fins 

a  Cordes sur Ciel, pujarem amb un trenet fins dalt del poble, per poder fer la v

passejar pels seus carrers i cases medievals. Temps per visitar-ho, tornada a l’hotel, sopar i 

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Mende, capital de la Lozère i ciutat que destaca per la seva 

imponent Catedral de Notre Dame du Rosaire. Temps per visitar-

Tarda lliure. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.  

SUD DE FRANÇA 
ALBI 

A DIAGONAL/BAC DE RODA  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i jardins les podrem veure amb la visita guiada. Dinar al restaurant. Per la tarda, anirem fins 

a  Cordes sur Ciel, pujarem amb un trenet fins dalt del poble, per poder fer la visita i 

ho, tornada a l’hotel, sopar i 

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Mende, capital de la Lozère i ciutat que destaca per la seva 

-ho. Dinar al restaurant. 



 SUD DE FRANÇA
GORGUES DEL TARN 

Del 2 al 8 d’agost
SORTIDA AUTOCAR A LES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               (ES  PREGA  MÀXIMA  PUNTUALITAT)

 

6 AGOST Esmorzar a l’hotel. Pel matí, deixarem Millau per anar cap Perpinyà on passarem les 2 últimes 
nits. Arribarem a Homps per fer un passeig en G

les explicacions del canal i del seu voltant fetes pel patró del vaixell. Després, dinarem al 

restaurant. A la tarda anirem cap a Perpinyà. Allotjament i sopar a l’hotel.  

7 AGOST Esmorzar a l’hotel. Sortida ca
temps lliure per passejar per Perpinyà Sopar i allotjament.

8 AGOST Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció cap la muntanya del Canigó, on pararem a veure el 
Monestir de Sant Miquel de Cuixà. 

Villefranche de Conflent, municipi que pertany a l'associació dels pobles més bonics de 

França. Dinar i tonada cap a Barcelona.

 

PREU SOCI/A (HABITACIÓ DOBLE amb BANY) ............ 825
PREU SIMPATITZANT (HAB. DOBLE amb BANY) .......... 830
Suplement habitació individual................................. 150
 

EL PREU INCLOU:  

* Autocar per tot el circuit 
* Guia acompanyant 
* PENSIÓ COMPLETA DURANT TOT EL VIATGE: Dinars en restaurants 
* Estada de 4 nits en hotel de 3* a Millau en règim de mitja pensió (begudes i cafè inclòs) 
* Estada de 2 nits en hotel de 3* a Perpinyà en règim de mitja pensió (begudes incloses)
* Visites guiades a Albi, Cordes sur Ciel i Narbona
* Passeig en barca per les Gorges del Ta
* Entrada a les Coves Aven Armand 
* Trenet per pujar a les Cordes sur Ciel 
* Entrada a la Catedral de Santa Cecilia a Albi
* Passeig en Gabarra de 2h aprox pels Canals du Midi 
* Assegurança de viatge 

 

ORGANITZACIÓ I RESERVES: 
ACS BAC DE RODA - Casal de Barri Bac de Roda 
Camí Antic de València, 96-116. Tel.: 93 303 24 47 

Horari d’atenció al públic: DIMARTS

COL·LABORACIÓ:    ÀMBIT VIATGES. C/ Joncar, 38 
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Esmorzar a l’hotel. Pel matí, deixarem Millau per anar cap Perpinyà on passarem les 2 últimes 

nits. Arribarem a Homps per fer un passeig en Gabarra d’unes 2 hores pel Canal du Midi, amb 

les explicacions del canal i del seu voltant fetes pel patró del vaixell. Després, dinarem al 

restaurant. A la tarda anirem cap a Perpinyà. Allotjament i sopar a l’hotel.  

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Narbona i visita guiada de la ciutat.  Dinar. Per la tarda, 

temps lliure per passejar per Perpinyà Sopar i allotjament. 

Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció cap la muntanya del Canigó, on pararem a veure el 

Monestir de Sant Miquel de Cuixà. En acabar, seguirem ruta fins arribar al poble de 

Villefranche de Conflent, municipi que pertany a l'associació dels pobles més bonics de 

França. Dinar i tonada cap a Barcelona. 

PREU SOCI/A (HABITACIÓ DOBLE amb BANY) ............ 825€ 
AB. DOBLE amb BANY) .......... 830€ 

Suplement habitació individual................................. 150€ 

* PENSIÓ COMPLETA DURANT TOT EL VIATGE: Dinars en restaurants  
en hotel de 3* a Millau en règim de mitja pensió (begudes i cafè inclòs) 

* Estada de 2 nits en hotel de 3* a Perpinyà en règim de mitja pensió (begudes incloses)
* Visites guiades a Albi, Cordes sur Ciel i Narbona 
* Passeig en barca per les Gorges del Tarn 

 
* Trenet per pujar a les Cordes sur Ciel  
* Entrada a la Catedral de Santa Cecilia a Albi 
* Passeig en Gabarra de 2h aprox pels Canals du Midi  

Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou.  
6. Tel.: 93 303 24 47 - entitat@acsbacderoda.org

: DIMARTS, de 18.30 a 20.30h.  

ÀMBIT VIATGES. C/ Joncar, 38 – 08005 Barcelona  

SUD DE FRANÇA 
ALBI 

A DIAGONAL/BAC DE RODA  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esmorzar a l’hotel. Pel matí, deixarem Millau per anar cap Perpinyà on passarem les 2 últimes 

abarra d’unes 2 hores pel Canal du Midi, amb 

les explicacions del canal i del seu voltant fetes pel patró del vaixell. Després, dinarem al 

restaurant. A la tarda anirem cap a Perpinyà. Allotjament i sopar a l’hotel.   

p a Narbona i visita guiada de la ciutat.  Dinar. Per la tarda, 

Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció cap la muntanya del Canigó, on pararem a veure el 

En acabar, seguirem ruta fins arribar al poble de 

Villefranche de Conflent, municipi que pertany a l'associació dels pobles més bonics de 

en hotel de 3* a Millau en règim de mitja pensió (begudes i cafè inclòs)  
* Estada de 2 nits en hotel de 3* a Perpinyà en règim de mitja pensió (begudes incloses) 

acsbacderoda.org 

08005 Barcelona       


