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· DESCOBERTA de l’AQUITÀNIA · 

  
 BORDEUS - Sant  EMILION - Abadia de SAUVE la MAJEUR  

ARCACHON - CAP FERRET 
 

Del diumenge 8 al dijous 12 d’octubre del 2017 
 
 DIUMENGE   · 8  ·  BARCELONA  –  BORDEUS   

 
 Matí:            sortida a dos quarts de vuit (7.30 h) del Pg. de Gràcia a la cantonada               

amb Gran Via, davant dels Jardins de la Reina Victòria, on hi ha l’entrada del metro, 
amb destinació a la ciutat de BORDEUS. Passarem per Perpinyà, Narbona, 
Carcassona, Tolosa de Llenguadoc, etc.   

 Esmorzar: a càrrec de cadascú a l’àrea de servei de l’autopista catalana. 
 Dinar:   a càrrec de cadascú a l’àrea de servei de l’autopista occitana. 
 Tarda:    arribada a BORDEUS, allotjament i sopar a l’hotel.  

 
 Allotjament en règim de mitja pensió a: 

HOTEL  MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU CHARTRONS 4* 
81 cours Saint-Louis – 33300 – BORDEAUX – AQUITANIE  
Tel.: +33 5 56431500  -  www.mercure.com/gb/hotel-1810-mercure-bordeaux-
chateau-chartrons-hotel/index.shtmL 

 
 DILLUNS   ·  9  ·  SAINT  EMILION  –  ABADIA de LA SAUVE-MAJEURE 

 Matí:   anada fins a la ciutat medieval de SAINT EMILION, situada al bell mig 
d’un entorn vinícola únic i encantador, declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Un cop allí farem una descoberta a tot el seu patrimoni medieval, començant 
per l'església monolítica, el claustre, la col·legiata i la capella de la Trinitat.  

 Dinar:  en un restaurant de la zona. 
 Tarda: visita a l’antiga abadia benedictina de LA SAUVE-MAJEURE, una autèntica joia 

de l'art romànic inscrita al Patrimoni Mundial de la UNESCO i molt apreciada pels 
pelegrins. En el seu interior, actualment en ruïnes, hi trobem magnífiques restes, com els 
extraordinaris capitells històrics del cor, conservats de forma admirable, amb grans detalls 
esculpits representant motius bíblics, fantàstics o vegetals. També des de dalt del 
campanar es pot gaudir d’unes impressionants vistes paisatgístiques. 

 DIMARTS   ·  10  ·   CIUTAT de BORDEUS  
 

 Matí:     visita als principals monuments patrimonials d’aquesta fabulosa ciutat de 
Bordeus. Entre els monuments hi ha les restes de l’amfiteatre romà (segle III), la catedral 
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(segles XII-XV) i les esglésies de Saint-Seurin (segles XII-XV) i Saint-Michel (segles 
XIV-XVI). Al segle XVIII la ciutat fou objecte de grans treballs urbanístics, en els quals 
hi participaren arquitectes com Jacques III i Jacques-Ange Gabriel (plaça de la Borsa, 
1718-55) i Victor Louis (Grand-Théâtre, 1773-80). El centre històric i el Port de la Lluna 
estan inscrits a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO de l'any 2007. 

 Dinar:       en un restaurant del centre històric de la ciutat.   
 Tarda: visita a l’espectacular museu de la CIUTAT del VI, creat pels arquitectes Anouk 

Legendre i Nicolas Desmazières de XTU Archite i obert al públic l’1 de juny del 2016. Es 
tracta d’un parc amb vint àrees temàtiques i exposicions on s’expliquen de forma 
interactiva la cultura i la història del vi. També podrem gaudir d’un exposició temporal 
produïda per l'estat de Geòrgia i el Museu Nacional de Geòrgia a Tbilisi. Aquesta 
exposició presenta 125 objectes arqueològics i etnogràfics, obres d'art i fotografies. 
 
 DIMECRES · 11 ·   ARCACHON – CAP FERRET – CHATEAUX  de la zona 
 

 Matí:  anada fins a la localitat marítima d’ARCACHON, situada a les portes de 
l’Oceà Atlàntic, on hi trobarem un ric patrimoni marítim i arquitectònic testimoni de més 
de cent cinquanta anys d’història. La genialitat i la imaginació dels arquitectes va dotar a 
les viles de balcons d’encaix de fusta, de torretes i de columnates, de façanes colonials o 
gòtiques, de sostres extravagants i de jardins exòtics. Aquesta localitat anomenada; la Ville 
d'Hiver pel seu encant, ha estat inscrita a l'inventari de Monuments Històrics. 
Seguidament farem un petit creuer per l’estuari fins arribar al CAP FERRET, des d’on 
podrem gaudir d’un espectacular paisatge que contrasta; per un cantó amb frondosos 
boscos i per l’altra grans extensions de dunes, com la geganta de  PYLA.  

 Dinar:   en un restaurant de la zona. 
 Tarda:  de tornada a BORDEUS farem una visita a un dels famosos cellers o 

CHÂTEAUX de la zona, on aprofitarem per fer-hi una bona degustació de comiat.  
 

 DIJOUS · 12 ·  BORDEUS  –  BARCELONA  

 Matí:    després d’esmorzar, sortida de retorn.  
 Dinar:  a càrrec de cadascú a l’àrea de servei de l’autopista. 
 Tot seguit: continuarem la ruta fins a arribar a BARCELONA. 

* * * 
 PREU: 890 €  per persona en habitació doble. 

Suplement habitació individual: 195 €           
Per a inscripcions: tel. 93 241 41 42 de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h 

Tarda:  616 958 009  (Pere Costa) 
Per fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés total abans del pròxim 

DIVENDRES 22 de SETEMBRE  
 

“CaixaBank“   ES34 2100 3017 0822 0064 1565 
 

* * * 
El preu inclou: 

 Viatge en autocar amb la companyia PLENACOSTA, SA. 
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 Allotjament amb règim de 1/2 pensió a l’Hotel Mercure Bordeaux Châteaux 
Chartrons 4*.  

 Vi, refrescos, aigua, cafè o infusions per dinar i sopar. 
 Dietes fora de l’HOTEL dels tres dies de ruta (dilluns, dimarts i dimecres). 
 Entrades a recintes històrics i museus de pagament que consten en la programació. 
 Recorregut en vaixell.   
 Guia oficial de la regió durant tot el recorregut.  
 Acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 

 
El preu no inclou: 

 Els dinars d’anada i tornada (diumenge/dijous) a les àrees de servei.  
 Qualsevol cosa no especificada. 

* * * 
 


