Provença, la florida de la lavanda i la França Medieval
Del 26 al 29 de juny 2021

4 dies / 3 nits

La Provença és una de les regions de França que més ens desperten els sentits gràcies als seus
llargs camps de lavanda de color malva, són possiblement l'estampa més famosa de la Provença.
Aquesta bella regió del sud de França amb vista al Mediterrani és exuberant en paisatges i llocs,
conformant una de les destinacions més complets del país veí. Poblada des dels temps dels
fenicis, la Provença té des de vestigis romans i pobles medievals fins a parcs naturals i platges
delicioses.
Visitarem alguns dels seus encisadors pobles, molts dels quals són considerats dels més bonics
de França, amb colorits mercats, interessants monuments i una fascinant història. Les dates que
hem triat, a finals de juny, corresponen al començament de la florida de la lavanda i ens permetrà
conèixer una Provença amb olor i color d’estiu que ens fascinarà a nosaltres com ha fascinat a
pintors i artistes al llarg dels segles.
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Itinerari
Arribada a Saint Rémy de Provençe

Dissabte, 26 de juny

Sortida des dels punts de recollida habituals en el confortable autocar del Club del Viatger cap a la Provença. Esmorzarem
a l’autocar i farem una parada per dinar a base d’un simpàtic i deliciós pícnic.
A primera hora de la tarda arribarem a Fontvieille, en el cor del Parc Natural Regional "Alpilles", on trobarem la guia que
ens acompanyara durant la nostra estada. Visitarem Fontvielle, un típic poble provençal amb amb encantadores cases,
fonts antigues i sinuosos carrerons.
Acabada la visita, continuarem camí a través de les muntanyes de les Alpilles Fins al poble de Saint-Rémy de Provença,
on visitarem l'Abadia de Saint-Paul-de-Mausole, sanatori psiquiàtric en el qual va ingressar Vincent Van Gogh, un lloc
inspirador per al seu període més productiu.
Ens instal•larem al nostre hotel situat al centre del poble, on ens allotjarem les tres properes nits. Sortirem a sopar a un
restaurant del centre i tornarem a peu a l’hotel per descansar.

Essències de la lavanda per la Provença

Diumenge, 27 de juny

Després d’esmorzar a l’hotel, començarem una ruta en autocar per conèixer la Provença més rural i alhora més
pintoresca. Travessarem la comarca muntanyosa del Luberon acompanyats d’oliveres i camps de lavanda fins a arribar
cap a la icònica Abadia de Senanque, probablement un dels llocs més fotografiats de tot França. Seguim fins al poble de
Gordes, un dels més bonics de tot el país i que ens fascinarà amb la seva harmoniosa arquitectura de pedra, els seus
animats carrerons i espectaculars vistes sobre la vall. Dinarem a un restaurant local i continuarem el recorregut a través
d’espectaculars carreteres de muntanya fins a Roussillon, poble inclòs dins de l'associació dels pobles més bonics de
França (Les Plus Beaux Villages de France). Continuem fins a Sault, un poble enfilat en un aflorament rocós, en una
plana composta de camps de blat, espelta, espígol i lavanda. Tornarem a Saint-Rémy per sopar, de nou a un restaurant.

Història i avantpassats de la Provença

Dilluns, 28 de juny

Després d’esmorzar, avui descobrirem el món d’homes i dones de fa 36.000 anys i viatjarem fins a La Grotte Chauvet
Adèche. Els primers artistes de la història humana, que vàren crear una obra mestra en una profnda cova. Cavalls, lleons,
rinoceronts i molts altres animals estan dibuixats en la paret de la cova, representant situacions quotidianes, caçant o
barallant-se. 36.000 anys després, científics, enginyers i artistes han aconseguit una cosa única a tot el món: han recreat
l'original d'aquesta cova, la cova Chauvet 2 Ardecha, i ens han posat a la nostra disposició aquesta extraordinària obra
completa de pintures i gravats. Comprèndrem l'emoció que van sentir els descobridors de la cova, amb estalagmites i
estalactites, fa vint anys.
Sortirem en autocar cap a la ciutat d’Avignon, ciutat dels Papes. A l’arribada, el nostre guia ens acompanyarà a fer una
visita a peu pel centre històric d’aquesta interessant ciutat banyada pel riu Roïna. Avignon va ser la capital de la
Cristiandat a l’Edat Mitjana i conserva encara les seves petjades. Nosaltres visitarem el Palau dels Papes, el pont de
Saint Bénezet (el “pont d’Avignon”), les muralles i el seu excepcional conjunt monumental, catalogat en el Patrimoni de
la Humanitat de la UNESCO.
Després de dinar a un restaurant local, deixarem Avignon enrere i seguirem camí cap al pintoresc poblet de Les Baux de
Provence, al cor de les muntanyes de les Alpilles. Aquesta ciutadella ha estat restaurada amb molts anys de treball i
avui ens ofereix un magnífic patrimoni històric i cultural amb gran quantitat de monuments de diverses èpoques al llarg
de la història. A més, Les Baux ens seduirà amb els seus costeruts carrerons plens de botiguetes típiques i racons florits.
Retorn cap a Saint-Rémy per refrescar-nos i sortir plegats a sopar.

La Provença més natural, entre aiguamolls i pobles

Dimarts, 29 de juny

Després d’esmorzar i ja amb les maletes, sortirem de Saint-Rémy i anirem en direcció sud cap a la comarca de la
Camargue on farem un recorregut panoràmic en autocar per veure els aiguamolls i el món d’aigua que el riu Roïna forma
a la seva arribada al Mediterrani. Anirem fins al poble de la Saintes-Maries-de-la-Mer on farem una passejada abans de
continuar cap al poble medieval d’Aigües Mortes on tindrem una mica de temps lliure per passejar pels seus animats
carrers. Després de dinar a un restaurant a Grande Motte, continuarem el viatge de retorn cap a casa on arribarem al
vespre. L’autocar del Club del Viatger ens retornarà als mateixos punts de recollida del primer dia.
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Aquest viatge inclou
Trobada previ al viatge per conèixer els companys de viatge
Autocar privat per al nostre grup durant tot el viatge
Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge
Guia local castellanoparlant per a totes les visites indicades en el viatge
3 nits al Boutique Hotel Gounod 3 * de Saint-Rémy de Provence:
Esmorzar francès diari
Pensió completa durant el viatge, començant amb pícnic del primer dia i acabant amb dinar del darrer
Begudes incloses als àpats (aigua i vi)
Les visites especificades en el programa amb les entrades incloses
Assegurança bàsica d'assistència durant el viatge.

Aquest viatge no inclou
Qualsevol servei no especificat anteriorment
Les despeses personals durant el viatge
Les propines
Assegurança de cancel·lació opcional. Preu: 60 € per persona

PREU:
•
•

Preu per persona compartint habitació doble: 1.595 €
Suplement habitació individual: 290 €

CALENDARI DE PAGAMENTS:
•
•

Dipòsit de 400 € abans del 26 de març
Resta abans del 7 de maig
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INFORMACIÓ ASSEGURANCES:
ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I D’ASSISTÈNCIA AXA VIP PLUS PREEX “OPCIONAL”
NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE.
Trobem les següents millores, dins dels 34 supòsits inclosos en la pòlissa.
ABANS DEL VIATGE:
Podrà recuperar els diners del viatge:
Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent.
Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia
greu.
DURANT EL VIATGE:
Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb
un límit fins a 30.000 € ( trenta mil euros) com qualsevol malaltia greu.
Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides.
En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 100 € per dia.
Exclusió important per part de l’assegurança:
No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma
amb tancaments de fronteres.
ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS - INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE
No inclou cancel·lació
Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb
un límit fins a 3.600 € (tes mil sis-cents euros) com qualsevol malaltia greu.
En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 90 € per dia
Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder
comprovar totes les seves cobertures, inclusions i exclusions.
INCLUSIÓ IMPORTANT PER PART DEL CLUB DEL VIATGER EN TEMPS DE LA COVID-19:
En el cas que ens veiéssim obligats a cancel·lar el viatge per motius d’estat d’alarma
amb confinament a la nostra comunitat o a la de destinació,
El Club del Viatger s’ocupa del reemborsament total de l’import del viatge

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
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