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10 OCT.     PUNT D'ORIGEN - BORDEUS                            
     
17 OCT.     CLARMONT FERRAND - PUNT D'ORIGEN   

Ocupació de l’autocar a menys d’un 50%.
Visites guiades amb auriculars per poder garantir la
distància interpersonal.
Aplicació de totes les garanties en allotjaments.
Desinfecció de les zones comunes.
Assegurança d’assistència i anul·lació inclosa amb
l’ampliació per casos de Covid-19.

Els nostres viatges compleixen amb totes les mesures
de seguretat enfront la Covid 19:
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12 d'octubre. VANNES - CARNAC - RENNES - SANT MALO
185km

Esmorzar. Avui ens desplaçarem a la localitat de Carnac, mundialment
coneguda per les seves alineacions megalítiques. Farem la visita de la
zona arqueològica.  Després ens traslladarem a Rennes on  passejarem
amb el nostre guia per la capital de la Bretanya.   La ciutat fou
reconstruïda després de l’incendi del 21 de desembre del 1720, que va
destruir el cor de la ciutat. Avui en dia en podem destacar l’ajuntament i la
plaça Reial del Parlament, amb una estàtua eqüestre de Lluís XIV al
centre. Arribada a Saint Maló.  Sopar i allotjament a l'hotel. 

11 d'octubre. BORDEUS - LA ROCHELLE - VANNES 436km

Esmorzar. Aquest dia ens dirigirem cap al nord per visitar un dels pobles
pesquers més bonics d’aquestes costes: La Rochelle, també conegut pels
seus vivers d’ostres. Després d’una breu visita de la ciutat, continuarem la
nostra ruta cap a Vannes.  Dinar  en ruta. Arribada a Vannes i visita
d’aquesta ciutat, que fou capital dels Vènets, una tribu de mariners
derrotada per Cèsar l’any 56. Descobrirem les impressionants muralles
de l’edat mitjana. Dins del recinte emmurallat destaquen la plaça des
Lices, escenari de tornejos medievals, la catedral de St. Pierre i la capella
del Sant Sacrament, on es troba la tomba de Sant Vicenç Ferrer i l’antic
mercat cobert de La Cohue.Sopar i allotjament a l’hotel.

10 d'octubre. PUNT D'ORIGEN - BORDEUS 633km

Recollida amb el nostre autocar i començarem la ruta per l'autopista cap
a França passant per Carcassona i Toulouse. Dinar a la població d’Agen, 
ubicada a la riba del riu Garona. Seguirem el nostre recorregut fins
arribar a Bordeus, on tindrem temps de realitzar una visita panoràmica
de la capital d’Aquitània, ciutat Patrimoni de la Humanitat amb més de
350 monuments històrics. Sopar en un restaurant i allotjament a l’hotel.

13 d'octubre. SAINT MALO - DINARD - COSTA GRANÍTICA-
DINAN - SAINT MALO 70km

Esmorzar. Al matí ens desplaçarem a la població de Dinard, a la frontera
de la Costa Granítica. Famosa per les vil·les Belle Époque, aquesta
població va conèixer el seu auge durant els anys cinquanta del segle XIX.
Les famílies riques van quedar seduïdes per la ciutat i van construir-hi
vil·les sumptuoses. Actualment, el casino, les galeries d’art i els palauets
han convertit l’elegant Dinard en una destinació molt cotitzada. Dinar.
Seguirem la nostra ruta per l’anomenada Costa Granítica amb els fars
més fotografiats del món i visitarem la població medieval més bonica de
França: Dinan, amb gairebé tres quilòmetres de muralles i el castell del
segle XIV. A la tarda tornem a Saint-Malo i visitarem aquesta ciutat
corsària, de la qual destaquem el castell i la catedral, a més dels animats
carrers i places. Aquesta ciutat va ser una illa fortificada amb una
situació estratègica a la desembocadura del riu Rance. Sopar i
allotjament a l'hotel. 
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 15 d'octubre. CAEN - PLATGES DEL DESEMBARCAMENT
- CAEN 100km

Esmorzar. Avui serà un dia per descobrir els llocs més importants del
desembarcament a les forces aliades a la costa de Normandia. Avui
dinarem durant la ruta. Ens desplaçarem a la localitat d’Arromanches,
on es troben les runes del port artificial dels aliats. Visitarem la zona on
es va produir el desembarcament de les tropes aliades durant la
Segona Guerra Mundial com la platja d’Omaha Beach, el cementiri
americà i alguns museus que ens expliquen aquells dies claus del segle
XX. Sopar i allotjament a l'hotel. 

16 d'octubre. CAEN - CLERMONT - FERRAND 600km

Comencem la tornada cap a casa fent nit a Clarmont-Ferrand, una
ciutat on podrem estirar les cames, passejant tranquil·lament pel seu
centre històric o prendre un cafè sense presses a la cèntrica plaça
Jaude mentre es contemplen les estàtues del Gal Vercingétorix, qui es
va rendir davant Juli César, o la del General Desaix, sempre fidel a
Napoleó Bonaparte. Dinar. Sopar i allotjament a l'hotel. 

17 d'octubre. CLERMONT FERRAND - PUNT D'ORIGEN
620km

Esmorzar. Recollida amb el nostre autocar per tornar cap a casa. Dinar
de comiat a l'alçada de Figueres . Arribada. FINAL DE VIATGE. 

14 d'octubre. SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL -
CAEN 185km

Esmorzar. Dedicarem tot el matí a la visita tranquil·la i amb temps, del
Mont-Saint-Michel, un dels monuments més visitats de França. Es
tracta d’una petita illa unida al continent per una carretera, on s’aixeca
una ciutadella medieval amb una impressionant abadia d’estil romànic
i gòtic i on sembla que s’hagi aturat el temps. Antigament, el camí
existent quedava cobert per l’aigua quan pujava la marea. Segurament
estem parlant de l’abadia més bonica de França, per la bellesa de la
seva arquitectura, la riquesa del seu passat i pel seu emplaçament
sobre una roca d’escasses dimensions. Dinar.  Finalitzarem la jornada
a la ciutat de Caen, que va ser reconstruïda quasi completament
després del conflicte del desembarcament. És interessant tant la seva
catedral com l’abadia dels Homes, actual ajuntament. Sopar  i
allotjament a l’hotel.
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PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1.395€
    - Suplement hab. Ind.: 215€
    

IMPORTANT:
Els nostres viatges compleixen amb totes les
mesures de seguretat enfront la Covid 19:

SERVEIS INCLOSOS:
- Autocar privat durant tot el viatge.
- Hotels de  3/4* .
- Pensió Completa  durant tot el viatge.
- Guia acompanyant des de l'origen durant tot el  
 viatge.
- Guies locals.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Assegurança de viatge i anul·lació.

SERVEIS NO INCLOSOS:
- Begudes.
- Propines per al guia i xofer. 


