
 

 
Bretanya i Normandia  

Del 30 de març 6 d’abril 2019 

 

França és un mosaic de pobles, cultures i nacions i els Normands i Bretons són, probablement, 

dos dels pobles més antics i característics. D’origen celta, la nació bretona ha mantingut la seva 

llengua i tradicions des de l’Antiguitat. La seva veïna, Normandia, va perfilar-se com un poble 

emprenedor des de l’Edat Mitjana, destacant arreu del món pels seus nombrosos artistes, pintors, 
arquitectes i escriptors.  Terra de castells, de fronteres i abadies. Terra de paisatges suaument 

escarpats, de landa que s’inclina cap a les valls i d’una costa que s’endinsa a l’interior a través 
de les seves badies i penínsules. Aquest viatge que el Club del Viatger us proposa un recull de 

tota la bellesa i atractiu d’aquestes terres, des del dinamisme de les ciutats de Nantes i Rennes, 
fins a la viva història contemporània d’Omaha Beach i Arromanches-les-Bains, passant pel 

romanticisme dels castells i fortaleses de Concarneau, Saint Malo i Josselin o de les esglésies i 

abadies de Vannes,  Mont Saint Michel i de Caen.  

Tot plegat acompanyat de la millor qualitat en una gastronomia selecta i variada i banyada pels 

bons Champagnes, Calvados i sidres. 

Benvinguts tots a un dels viatges “clàssics” del Club del Viatger, benvinguts a una setmana de 
somni per gaudir del millor del començament de la primavera i descobrir una França 

veritablement màgica i encisadora que desitgem que formi part dels vostres viatges inoblidables! 
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Itinerari 

 Catalunya – Niort           Dissabte, 30 de març 

A l’hora acordada i de bon matí, sortida en autocar des de Barcelona i el Maresme en direcció a la frontera francesa i 
Toulouse. Esmorzarem en ruta i a l’hora de dinar farem un simpàtic però deliciós pícnic a l’aire lliure en una àrea de 

descans de l’autopista. Continuació en direcció Bordeus des d’on seguirem direcció nord fins arribar a Niort, a la regió de 
Poitou-Charentes i on ens allotjarem aquesta nit a l’hotel Mercure Marais Poitevin de 4 estrelles.  A l’arribada encara ens 

quedarà una estona per fer una passejada pel centre i estirar les cames després del viatge en autocar abans de retornar 

a l’hotel per sopar i descansar. 

 Niort - Nantes – Vannes                  Diumenge, 31 de març 

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida continuant cap al nord per entrar a la regió de la Bretanya i arribar a la ciutat de Nantes 

on ens trobarem amb la Sra. Aurélia, la nostra guia local castellanoparlant que ens acompanyarà durant els propers dies. 

Visita a peu de la que va ser l’antiga capital de la Bretanya, presidida pel Palau dels Ducs de Bretanya i dividida en dos 
pel riu Loira i que ofereix una interessant combinació d’antic a la seva part vella i de nou a l’altra banda del Loira, a l’àrea 
coneguda com l’île de Nantes i que és la seu de nombrosos projectes culturals i tecnològics gràcies a les inversions de 
l’estat francès i el gran suport de la Unió Europea. Després de dinar a l’emblemàtica Brasserie la Cigale, al centre de la 

ciutat, continuarem viatge fins a la ciutat de Vannes, capital del departament de Morbihan i situada al costat del golf del 

mateix nom. Després d’una visita a peu del pintoresc centre històric, anirem cap a l’hotel Best Western Plus Vannes 
Centre Ville de 4 estrelles, on ens allotjarem dues nits. Sopar al mateix hotel i allotjament. 

 Carnac - Pont Aven - Concarneau - Quimper                                    Dilluns, 1 d’abril 

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida en autocar cap a Carnac, capital de la cultura megalítica i coneguda per les seves 
alineacions de més de 3000 menhirs, més antics que les piràmides d’Egipte i que han estat declarats Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Continuació cap a Pont Aven, pintoresca població al costat del riu del mateix nom i on dinarem 

al restaurant Les Mimosas.  Continuació cap a Concarneau, ciutat portuària amb una preciosa i romàntica ciutat antiga 

emmurallada anomenada Ville Close i que visitarem a peu. Continuació en direcció a la ciutat de Quimper, capital de 

Cornualles situada sobre el riu Odet i que conserva tota l’atmosfera de l’època medieval. Visitarem la catedral de St-
Corentin, la segona més gran de la Bretanya i passejarem pels carrers de la ciutat vella per gaudir de les seves façanes 

de travesses de fusta i de les botiguetes típiques amb productes de la regió. Retorn en autocar cap a Vannes. Sopar i 

allotjament a l’hotel Mercure Vannes le Port. 

 Josselin - Brocéliande - Rennes - Saint Malo             Dimarts, 2 d'abril 

Esmorzar bufet i sortida ja amb maletes cap a Josselin per visitar la seva impressionant fortalesa del Duc de Rohan amb 

les seves 3 torres de 60 metres d’alçada que es reflecteixen al canal. L’actual Duc encara viu al castell. Continuació en 

direcció a Rennes passant per algunes carreteres secundàries de gran bellesa que creuen els frondosos i misteriosos 

boscos de la Brocéliande (o de Paimpont) amb una espessa vegetació atlàntica i de gran bellesa i misteri.  Rennes és la 

capital de la Bretanya des del 1790 i és una ciutat amb 212.000 habitants que va ser força destruïda pels bombardejos 

de la Segona Guerra Mundial. Durant la nostra visita de la ciutat veurem la catedral de Sant Pere, la Plaça de Santa 

Anna, l’Ajuntament i la seva plaça, el gran teatre i les pintoresques façanes del carrer de la Psalette. Dinar a la coneguda 

Brasserie de la Paix, al centre de la ciutat. A mitja tarda, sortida direcció nord cap a la ciutat fortificada de Saint-Malo on 

ens allotjarem dues nits a l’Hotel Best Western Alexandra de 4 estrelles, magníficament situat davant la platja principal 

de la ciutat que ens permetrà gaudir de molt a prop les pujades i baixades de les marees atlàntiques i fer boniques i 

relaxants passejades per la sorra.  Sopar al restaurant del mateix hotel. 

 Saint Malo - Cancale – Dinan             Dimecres, 3 d'abril 

Esmorzar bufet a l’hotel i visita a peu de Saint-Malo, ciutat marinera fortificada de gran bellesa i encant situada a la 

desembocadura de la Rance en una petita península que s’endinsa a l’Atlàntic.  Saint-Malo és sens dubte un dels punts 

culminants de qualsevol viatge per Bretanya. Farem un passeig per les muralles del segle XIX, visitarem la catedral de 

Sant Vicenç i ens perdrem pels seus carrers plens de botigues típiques, creperies, cafès, fonts, flors i amb un gran 

ambient. Deixarem Saint-Malo, per anar seguint la carretera de la Costa Maragda fins a la Pointe du Grouin, una de les 

puntes de terra que s’endinsen a l’Atlàntic, amb unes vistes espectaculars i el lloc adequat per prendre una copa de 

champagne mentre gaudim del moment. Continuació fins a Cancale, la ciutat de les ostres amb un petit però actiu i colorit 

port mariner i on gaudirem d’un dinar amb ostres al restaurant La Mère Champlain.  Després de dinar, sortida cap a la 

ciutat medieval fortificada de Dinan. El principal atractiu d’aquesta petita ciutat consisteix simplement a passejar pels 
seus empinats carrers plens d’edificis medievals molt ben conservats amb finestres plenes de flors, botiguetes típiques, 
acollidors cafès, places amb fonts i infinitat de racons de postal. Al final de la tarda, retorn a Saint-Malo. Sopar en el 

restaurant i allotjament a l’hotel. 
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 Mont Saint Michel - La Cambe - Omaha Beach – Caen               Dijous, 4 d'abril 

Després de l’esmorzar a l’hotel, sortirem molt aviat per deixar la Bretanya i entrar a la Normandia i arribar a un altre dels 

punts culminants del viatge, el Mont St. Michel, monestir construït sobre un promontori de roca elevat sobre el mar que 

ens impactarà a mesura que ens hi acostem. Farem la visita de l’Abadia i la seva església del segle XI, el seu claustre i 
refectori i baixarem per la Grande Rue, únic carrer del Mont St. Michel. Com que els carrers i les escales són empinats, 

avui cal portar sabates còmodes. Acabada la visita anirem en autocar a dinar al restaurant Relais Saint-Michel amb unes 

meravelloses vistes sobre el Mont Saint Michel. Després de dinar seguirem cap a visitar el Cementiri Militar Alemany de 

La Cambe, un lloc molt emocionant i de gran recolliment on reposen els cossos de milers de soldats alemanys molt joves, 

caiguts durant les operacions militars entre tropes alemanyes i les tropes aliades durant el Desembarcament de 

Normandia 

El nostre viatge ens portarà del Cementiri “dels perdedors” al Cementiri “dels guanyadors”, el Cementiri Militar Americà 
d’Omaha Beach. Un lloc simplement impressionant que ens posarà la pell de gallina amb milers de creus blanques en 
commemoració dels soldats americans morts. 

Després d’una estona molt emotiva al cementiri americà, continuarem fins a les bateries de Longues-sur-Mer on podrem 

veure tres de les quatre bateries equipades amb quatre canons protegits dins de búnquers i en un molt bon estat de 

conservació. Continuarem cap a la ciutat de Caen on ens allotjarem dues nits a l’hotel Best Western Hôtel Moderne, de 
4 estrelles i situat al centre de la ciutat. Sopar al restaurant Boeuf and Cow, a prop de l’hotel. 

 Caen - Arromanches les Bains – Caen           Divendres, 5 d'abril 

Després de l’esmorzar a l’hotel, farem una bona visita de la sorprenent ciutat de Caen que ens portarà a conèixer 
l’anomenat “Circuit Històric de Guillem el Conqueridor” i en el que visitarem l’Abadia de les Dones i l’Abadia dels Homes 

i el gegantí Castell Ducal de Guillem el Conqueridor a més de les places , carrerons i esglésies del centre històric de la 

ciutat. 

Després de dinar al restaurant Le Carlotta, sortirem en autocar cap a Arromanches-les-bains, famosíssim i simbòlic poble 

on va tenir lloc el Desembarcament de Normandia per part de les tropes aliades el dia 6 de juny de l’any 1944.  Dins el 

mar encara es poden veure els blocs de formigó i ferro que van ser el suport dels molls artificials que van ser construïts 

en poques hores per facilitar l’operació militar.  El petit i senzill Museu del Desembarcament ens explicarà com van ser 

aquelles hores tan decisives per Europa i per tot el món.  Retornarem en autocar cap a Caen i disposarem d’una estona 
lliure per fer una passejada o alguna compra.  Avui soparem al restaurant La Tomette, a prop del nostre hotel. 

 Deaville - Honfleur - Aeroport de Paris – BCN            Dissabte, 6 d'abril 

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida, ja amb les maletes, cap a Deauville, elegant ciutat on moltes famílies benestants de 

París  es van construir les seves cases senyorials a principis del segle passat i que avui encara segueix sent un lloc 

d’estiueig amb molt de glamour.  Farem un recorregut panoràmic en autocar per Deauville i seguirem cap a Honfleur, 

bonica i molt turística població marinera situada a la desembocadura del riu Sena on visitarem el Vieux Bassin o port vell, 

veritable símbol de la ciutat, ple d’encant, tipisme i color.  Aquest és un dels pobles més bonics de França!! 

Acabada la visita, anirem en autocar als afores d’Honfleur fins a un productor de Calvados anomenada Manoir d’Apreval 
on dinarem a base de “la cuina de la poma i del Calvados” i farem un tast de Calvados i de Sidra. Després de dinar 
anirem directament cap a un dels aeroports de París on deixarem l’autocar, per facturar els equipatges i sortir en vol 
directe de la companyia Vueling de retorn a Barcelona on arribarem a darrera hora del vespre. Després de recollir les 

maletes, l’autocar del Club del Viatger ens portarà de retorn als mateixos punts de recollida del primer dia. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  

 Confortable autocar del Club del Viatger amb xofer expert durant tot el viatge. El nostre autocar tindrà moltes 

places lliures per la nostra màxima comoditat. 

 El servei habitual del Club del Viatger a bord de l’autocar durant tot el viatge a base de Champagne francès, Kir 
Royal, Aigua mineral i snacks. 

 Vol directe de París a Barcelona amb totes les taxes i impostos. 

 Facturació d’una maleta de màxim 23 Kg per persona i possibilitat de portar una bossa de ma de màxim 8 Kg per 

persona. 

 Trasllat des de l’aeroport de Barcelona als diferents punts habituals. 

 Guia acompanyant durant tot el viatge:  Toni Corral. 

 Guia local castellanoparlant per totes les visites entre el 31 de març a Nantes fins al 6 d’abril a Honfleur (Sra. 
Aurélia Perdriel). 

 7 nits a hotels de 4 estrelles 

 Esmorzar tipus bufet  

 Pensió Completa, des de l’esmorzar del primer dia fins al dinar del darrer.  Tots els àpats tindran lloc als hotels o a 
restaurants seleccionats amb menús especials pel nostre grup. 

 Les begudes als àpats:  vi de la terra, aigua i cafè. 

 Totes les visites especificades en el programa 

 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació. 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació. 
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Preus 

Per persona compartint habitació doble ..……………………………………………………………………………….  2.895 € 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………….....……………………….  400 € 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


