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25 OCT.    PUNT D'ORIGEN - LOURDES                                 
     
31 OCT.    PAMPLONA - PUNT D'ORIGEN                         

Ocupació de l’autocar a menys d’un 50%.
Visites guiades amb auriculars per poder

Aplicació de totes les garanties en allotjaments.
Desinfecció de les zones comunes.
Assegurança d’assistència i anul·lació inclosa amb

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

garantir la distància interpersonal.

l’ampliació per casos de Covid-19.
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27 d'octubre. LOURDES - PAU - BAYONA 160km

Esmorzar a l'hotel. Checkout i sortida cap a l'oest. Entrarem a la règia
ciutat de Pau i farem una breu visita per conèixer la història de la
ciutat. Continuació cap a Baiona, situada a la confluència dels rius Nive
i Adur. Dinar en un restaurant on provarem el famós pernil local.
Després farem una petita passejada pel casc antic d'aquesta ciutat del
País Basc Francès, amb la seva catedral gòtica, inscrita en la llista de
Patrimoni Mundial de la Humanitat, amb un claustre del segle XIII, les
seves muralles i el Château -Vieux. A l'altre costat del riu Nivese es
situa el Musée Basque, un museu dedicat a l'art, l'artesania i les
tradicions de la regió. Sopar i allotjament a l'hotel. 

26 d'octubre. LOURDES - CAUTERETS - PONT
D'ESPAGNE - PIC DU JER - LOURDES 80km

Esmorzar a l'hotel. Al matí, sortida cap a Cauterets i Pont d'Espagne, a
les portes del Parc Nacional dels Pirineus, on descobrirem les belles
cascades de Lutour i Cerisey. Cauterets és coneguda per les seves
abundants fonts termals. Es caracteritzen per la presència de sofre i
silicat de sosa, i s'utilitzen en el tractament de malalties respiratòries,
reumatisme, malalties de la pell i altres. Des del Pont d'Espagne
pujarem en telecadira a l'Estany de Gaubes. Dinar. A la tarda,
prendrem el centenari Funicular de Pic du Jer i després d'un
recorregut encantador entre boscos d'avets, tindrem excel·lents
panoràmiques de la ciutat de Lourdes, Pau, Tarbes i els Pirineus. Sopar
i allotjament a l'hotel.

25 d'octubre. PUNT D'ORIGEN - LOURDES 425km

Sortida en autocar a primera hora del matí. Dinar en ruta per lliure. A
la tarda arribada a Lourdes, on visitarem la Basílica. El 1858, la nena
de 14 anys Bernadette Soubirous va rebre la visita de la Mare de Déu.
Des de llavors, són milions els fidels de tot el món que peregrinen a
aquest lloc sant i beuen l'aigua miraculosa que brolla de les fonts
properes a la gruta on va aparèixer la Verge. El Santuari de la Mare de
Déu de Lourdes és un conjunt d'edificis i llocs dedicats al culte de la
Mare de Déu. El complex inclou les basíliques de la Immaculada
Concepció, la de La nostra Senyora del Rosari i la de Sant Pius X, així
com la Gruta de les aparicions. Sopar i allotjament a l'hotel. 
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30 d'octubre. BAYONA – SANT SEBASTIÀ – PAMPLONA
130km

Esmorzar. Check-out de l’hotel i sortida cap a la preciosa Donosti, on
farem una visita panoràmica i una breu passejada pel “Casco Viejo”.
Després de dinar, continuarem la nostra ruta de retorn a casa i ens
pararem a conèixer la ciutat dels Sant Fermins. Podrem conèixer els
monuments més importants de la Capital Navarra i  podrem fer un vi (o el
que sigui) a la “Calle Estafeta”. Sopar i allotjament a l'hotel. 

31 d'octubre. PAMPLONA – BÀRDENAS REALES - PUNT
D'ORIGEN 480km

Esmorzar. Avui serà el darrer dia, però encara ens espera una sorpresa.
De camí visitarem les Bàrdenas Reales, un desert en mig del nores on
l’erosió de l’aigua i el vent ha creat un entorn que ens pot fer recordar el
“Monument Valley” del Estats Units i on s’han rodat un gran número de
pel·lícules i series internacionals. Després reprendrem el camí de tornada
a casa. Dinar en ruta per lliure. Arribada. FINAL DE VIATGE. 

29 d'octubre. BAYONA - BIARRITZ - BAYONA 30km

Esmorzar a l'hotel. Aquest matí després d'una parada als penya-segats de
la Chambre d'Amour( escenari marcat per la llegenda de segle XIX en què
dos joves amants es van refugiar en aquesta cova i van ser engolits per
una tempesta) , la dedicarem a visitar la famosa ciutat de Biarritz.
Coneixerem amb guia local aquesta ciutat, visitant l'Església de Santa
Eugènia, antigament el Santuari dels pescadors, la Gran Plage, meca per
els surfistes, el Casino Municipal inaugurat el 1901, etc. Ens acostarem al
far, que s'alça sobre una roca que s'endinsa en el mar. Les seves platges
fan de la ciutat un centre turístic, trobant els aficionats al surf un dels
punts més importants per a la seva pràctica. Dinar. Retorn a Baiona i
tarda lliure. Sopar i allotjament a l'hotel. 

28 d'octubre. BAYONA - TREN DE RHUNE - SAINT JEAN DE
LLUM - ESPELETTE - BAYONA 110km

Esmorzar a l'hotel i excursió al massís de la Rhune, muntanya mística del
País Basc .Ascensió amb tren cremallera fins al cim, per descobrir una
vista panoràmica excepcional sobre la Vall de la Nivelle i la costa basca.
Després de la baixada, posarem rumb a Saint-Jean-de-Luz, port de pesca
tonyinaire i ciutat basca històricament coneguda per haver acollit el
matrimoni del rei Sol amb la Infanta Maria Teresa d'Espanya el 1660.
Visita del port, de la façana marítima i de l'Església de Sant Joan Baptista.
Dinar en ruta. A la tarda coneixerem la vila d'Espelette famosa per ser
considerada com el centre de producció de pebrots de qualitat i per la
cria de cavalls de la raça pottoka. Destaquen la decoració de les façanes
blanques amb flors, amb fusta verda o vermella i l'església de St. Etienne.
Continuarem la visita a una fàbrica de conserves especialitzada en el
cultiu i processament dels pebrots d'Espelette. Retorn al nostre hotel.
Sopar i allotjament a l'hotel. 
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PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1525€
    - Suplement hab. Ind.: 230€
    

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 excepte el dinar del 1er i l'últim
dia en ruta.
- 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. 


