
 

 
El Périgord, una França màgica  

De l’11 al 15 d’octubre         5 dies / 4 nits 

 

La regió del Périgord és l’autèntica França profunda i en ella es troben tots els principals valors 
del nostre país veí: la seva història, el seu patrimoni cultural, les seves especialitats 

gastronòmiques, els paisatges verds sembrats de castells i els seus poblets típics i molt ben 

cuidats que donen com a resultat una terra que ens fascinarà i ens deixarà un record 

inesborrable. Hi ha poques regions de França que mantinguin el tipisme i el caràcter del Périgord 

i poden estar segurs que aquesta escapada al cor de França serà un festival pels seus sentits. 

Itinerari 

 De camí a Sarlat - La - Canéda               Diumenge, 11 d’octubre 

Ben aviat al matí, sortida en autocar des dels punts habituals de recollida del Club del Viatger en direcció cap a França.  
A bord, servirem un bon esmorzar amb cafè.  Pel camí, deixarem a un costat les ciutats de Carcassonne, Toulouse i 
Montauban per arribar finalment a Sarlat-la-Canéda.   
 
El dinar d’avui consistirà en un aperitiu amb Champagne i un simpàtic pícnic en una àrea de descans de l’autopista més 
amunt de Toulouse.  Arribarem a Sarlat-la-Canéda i anirem cap a l’Hotel Plaza Madeleine de 4 estrelles amb una 
magnífica situació a tocar del centre medieval de la ciutat.  
 
Després d’ocupar les habitacions i de refrescar-nos, anirem a peu cap al centre d’aquest preciós poble per fer una 
passejada guiada pel seu centre històric. Aquesta bonica població és la capital del Périgord Negre i el seu centre turístic 
per excel· lència.  Passejarem pels seus carrers i places medievals com la plaça del Mercat de les Oques, visitarem la 
catedral i comprovarem que Sarlat té una de les concentracions més importants de monuments històrics o classificats 
per metre quadrat de tot França. És per això que l’estat francès va classificar Sarlat com a “Ville d’Art et d’Histoire” (Ciutat 
d’art i història). 
 
Acabada la visita, anirem a sopar a un restaurant de la ciutat i tornarem a l’hotel per descansar.  

 



2 El Périgord, una França màgica - Del 11 al 15 d’octubre  

 
 Jardins d’Eyrignac i els Châteaux de Beynac i Castelnaud    Dilluns, 12 d’octubre 

Després d’esmorzar sortirem en autocar cap al nord per visitar els Jardins d’Eyrignac que té una superfície de 10 
hectàrees d’escultures vegetals repartides en 7 jardins diferents de gran bellesa i que és un exemple únic d’art topiari a 
França. L’art topiari és una pràctica de jardineria que consisteix a donar formes artístiques a les plantes mitjançant la 

seva retallada amb les tisores de podar.  

Acabada la visita continuarem camí en autocar cap a la riba del riu Dordogne fins a la població de Beynac-et-Cazenac 

per visitar el Château de Beynac, la fortalesa més autèntica de tot el Périgord, situada sobre el poble i dominant la vall 

des de fa 9 segles. La visita del castell ens portarà a fer un viatge al llarg de segles d’història de França. El castell ens  

deixarà fascinats amb el seu bon estat de conservació i les seves impressionants instal· lacions.  

A continuació anirem a dinar a un restaurant del mateix poble i a la tarda anirem a visitar el segon castell més conegut 

de la regió, el majestuós Château de Castelnaud, situat sobre una gran roca en ple Périgord Negre i des del que gaudirem 

d’unes magnífiques vistes sobre la vall de riu Dordogne. Construït al segle XII, és un perfecte exemple de fortificació 
medieval.  Dintre del castell trobarem una gran col·lecció d’armes i armadures i en el seu bastió podrem veure la 
reconstrucció d’algunes de les armes de defensa més potents de l’Edat Mitjana.  

Finalitzarem la nostra excursió d’avui retornant a Sarlat-la-Canéda. Sopar a un restaurant local. Allotjament. 

 Jardins de Marqueyssac i les Vil·les de Roque Gageac i Domme      Dimarts, 13 d’octubre 

Després d’esmorzar sortirem de nou cap a la riba del riu Dordogne per visitar els Jardins de Marqueyssac, tan bells com 
els visitats el dia anterior però d’estructura diferent, molt romàntics i singulars i situats al voltant d’un castell del segle XIX. 
Passejarem al llarg de miradors sobre la vall del riu, cascades, rocalles, etc. 

A continuació farem un petit recorregut fins al poble de La Roque Gageac, al costat del riu. Farem una passejada pel que 

és considerat un dels pobles més bonics de França i que gaudeix d’un microclima suau gràcies a la seva situació entre 
el riu i el penya-segat. Passejarem pels seus carrerons, gaudirem de les vistes sobre el riu i visitarem el seu “Jardí Exòtic” 
que ens sorprendrà amb una vegetació més pròpia de la Mediterrània que del centre de França. 

Després de dinar a un restaurant local, embarcarem en una gavarra, una barcassa típica que ens portarà a fer una 

passejada de gairebé una hora pel riu Dordogne i ens permetrà gaudir de la vall des d’una perspectiva completament 
diferent.  La gavarra ens retornarà a La Roque Gageac on ens estarà esperant el nostre autocar per continuar camí fins 

al proper poble de Domme, un altre dels pobles més bonics de França i que visitarem per després tenir una mica de 

temps lliure per comprar, passejar o prendre un cafè amb tranquil·litat.   

A darrera hora de la tarda tornarem cap a Sarlat.  Sopar a un bon restaurant de la ciutat i allotjament.  

 Visita de Bergerac i dinar gastronòmic               Dimecres, 14 d’octubre 

Esmorzar bufet i sortida en autocar seguint la vall del riu Dordogne fins a Bergerac, la ciutat d’en Cyrano de Bergerac.  
Passejarem pels seus típics carrerons i places, visitarem la seva catedral i ens deixarem seduir pel seu aire medieval.  

Acabada la visita, deixarem Bergerac en direcció sud i anirem al bonic poble de Monbazillac on gaudirem d’un dinar 
gastronòmic al restaurant La Tour des Vents del xef Damien Fagette i guardonat amb una estrella Michelin.  El menú 

serà maridat amb bons vins de la terra.  Després de dinar, anirem retornant cap a l’hotel però abans farem una parada 
al petit poble de Cadouin, tot ell construït amb una pedra clara molt característica i on visitarem el seu magnífic claustre 

del segle XV.   

Acabada la visita, retornarem a l’hotel. Sopar a un restaurant i allotjament. 

 Tornada a casa           Dijous, 15 d’octubre 

Esmorzar i sortida al matí de retorn cap a casa a través dels paisatges de tardor del sud de França. Al migdia farem una 

parada en ruta per dinar a un restaurant als voltants de Carcassonne.  Arribarem a les nostres destinacions al vespre.   

Fi del viatge. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada pre viatge uns dies abans de la sortida per rebre l’itinerari final, alguns consells importants i per conèixer 
als companys de viatge i al guia acompanyant del Club del Viatger. 

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge. 

 El servei clàssic del Club del Viatger a bord de l’autocar: diverses rondes de Champagne, aigua i snacks.  

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Guies locals castellanoparlants per la majoria de visites de l’itinerari. 

 4 nits a l’hotel Plaza Madeleine de 4* a Sarlat-la-Canéda. 

 Esmorzar tipus bufet continental cada dia. 

 Pensió completa durant tot el viatge, des de l’esmorzar del primer dia fins al dinar del darrer dia. Volem ressaltar 

l’excel·lent dinar gastronòmic amb maridatge al restaurant La Tour des Vents amb una estrella Michelin.  

 Tots els dinars i sopars inclouen aigua i ¼ litre de vi de la terra per persona. 

 Totes les entrades necessàries per les visites de l’itinerari. 

 Assegurança d’assistència en viatge. 

 Un petit obsequi del Club del Viatger per cada habitació. 

 

Aquest viatge no inclou 

 Tots els serveis no especificats a l’itinerari. 

 Les despeses de caire personal. 

 Les propines. 

 Assegurança opcional de cancel·lació del viatge. Preu per persona: 60€ 

 

Preus 

Per persona en habitació doble ……………………………………………………………………………………..…….1.895 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………………………............... 280€ 

 

Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

• Dipòsit de 600€ abans del 15 de juny 

• Resta abans del 26 d’agost 
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Més informació 

Webs importants del viatge 

Web de l’Hotel Plaza Madeleine de 4* a Sarlat –la-Canéda 

Restaurant La Tour des Vents:   

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.plaza-madeleine.com/
http://www.tourdesvents.com/

