
 

 
POL VIATGES,S.L gc md286 
Sant Elies, 11-19 despatx 92 

08006 Barcelona 
Tel.:0034 93 241 41 42 
Fax.:0034 93 414 16 35 

info@polviatges.com 
www.polviatges.com 

 

   
PARC NATURAL REGIONAL d’ARDÈCHE 

CAVERNE du PONT D’ARC 
 ( GROTTE CHAUVET, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO ) 
 
AVENC d’ORGNAC – VALLON PONT d’ARC – AMÓN – AUBENAS – LABEAUME – RUOMS 

 

Del dimecres 1 al dissabte 4 de novembre de 2017 

 

 DIMECRES  ·  1  ·   BARCELONA – VALLON-PONT-D’ARC   
 
 Sortida: a dos quarts de nou  (8.30 h) del Pg. de Gràcia cantonada amb la Gran 

Via de les Corts Catalanes, davant de l’edifici de GENERALI.  
 Dinar:  en ruta, a càrrec de cadascú, en una àrea de l’autopista.  
 Tot seguit:   continuarem la nostra ruta amb destinació a la població de 

VALLON PONT d’ARC. Un cop allí farem l’allotjament, en règim de mitja 
pensió,  a  l’HÔTEL BERNERON  3*, situat al centre històric d’aquesta petita 
població. 
 
HÔTEL BERNERON  3* 
6, rue du Miarou  
07150 VALLON-PONT-d’ARC - ARDÈCHE  
+33 (0) 475 88 02 12 – www.hotel-ardeche.com  

 
 DIJOUS  · 2 · VALLON PONT d’ARC – AMÓN – AUBENAS     

 
 Matí:  visita al castell del poble de VALLON PONT d'ARC, construït al segle 

XVII durant les guerres de religió entre protestants i catòlics. Avui en dia, aquest 
edifici de l’antic castell és l'Ajuntament del poble i també el lloc en el qual es 
preserven set tapissos d'Aubusson del segle XVII, inscrits com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO a l’any 2009. 
Seguidament, reprendrem la nostra ruta per la carretera, des d’on podrem 
admirar les impressionants GORGES de l’ARDÈCHE, situades entre la vall 
d’AMÓN i AUBENAS, i l’espectacular i famós PONT D'ARC, una obra natural 
que s’ha anat esculpint amb el pas del temps.  

 Dinar:  en un restaurant de la zona.   
Tarda: anada fins a l’AVENC d’ORGNAC (Cova i Ciutat de la 
Prehistòria), descobert l’any 1935, on  després d’una pel·lícula introductòria que 
il·lustra la formació de les cavitats, passarem per un túnel d’accés a l’interior, 
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des d’on podrem admirar les gegantesques sales subterrànies 
d’una antiguitat de més de 350.000 anys d’història.  
  De tornada, si disposem de temps, visitarem el castell de Roures 
enclavat a la població de LABASTIDE de VIRAC, una zona vinculada a la 
industria tèxtil i a la cultura de la seda.    

 
 DIVENDRES · 3 ·    CAVERNE du PONT D’ARC – LABEAUME – RUOMS  

 
 Matí:   visita guiada i comentada a la CAVERNE du PONT d’ARC,  on 

hi ha les impressionants reproduccions de les obres mestres de la GROTTE 
CHAUVET, descoberta l’any 1994 i considerada una de les coves prehistòriques 
més riques del món, comparable amb la de Lascaux, declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO.  
  En aquest nou espai màgic i majestuós de la CAVERNE du 
PONT d’ARC hi podrem admirar les reproduccions d’una gran part de les 
pintures murals prehistòriques de la cova original, representant animals com 
rinoceronts, mamuts o grans felins prehistòrics, i també se’ns parlarà de com a 
poc a poc es va anar poblant i com era la convivència entre els éssers humans i 
els animals. 

 Dinar:  en un restaurant de la zona.  
 Tarda: sortida en direcció al petit poble medieval de LABEAUME, 

aferrat als pendents pronunciats dels penya-segats que descendeixen de l’altiplà 
calcari de Grads, conegut pels seus jardins penjants i també per haver preservat 
el seu aspecte medieval. Tot seguit, visitarem l'església fortificada de RUOMS, 
famosa per la seva arquitectura i per les seves pintures murals del segle XII. 
 

 DISSABTE  ·  4  ·  VALLON PONT D’ARC – BARCELONA  
 
 Matí:  després d’esmorzar, retorn a BARCELONA.  
 Dinar:  en ruta, a càrrec de cadascú.  

______________________________________________________________________ 
NOTA: el Dr. Ramon VIÑAS  (URV), director del Museu Comarcal de la Conca de 

Barberà i investigador a l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES), en acompanyarà en aquesta ruta. 

 
PREU per persona en habitació doble:  795 €  ·  Suplement individual: 190 € 

Per a inscripcions, truqueu al 932 414 142 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h., 
o bé a la tarda al 616 958 009 (Pere)  

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés al núm. de compte corrent abans 
del  DILLUNS dia  16  d’OCTUBRE    

”CaixaBank” – ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 – 
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* El preu inclou: autocar, allotjament en règim de ½ Pensió + 2 dinars 
en ruta + begudes, entrades a les coves i museus,  dossier informatiu del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (MAC), guia arqueològic Dr. Ramon Viñas (MAC), 
representant del MAC, guia receptiu d’Ardèche, persona responsable de POL 
VIATGES, assegurança d’assistència i anul·lació.  
* El preu no inclou: el dinar d’anada i tornada, i qualsevol cosa no especificada.  

 

 


