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VIATGE a la REGIÓ dels 
ALPS de la PROVENÇA i COSTA BLAVA 

(País d’Occitània) 
 

AIS de PROVENÇA –  SISTERON – L’OCCITANE en PROVENCE 
(Manòsca) – GORGES de VERDON – QUINÇON –  MARSELLA 

 
Del diumenge 30 de setembre al divendres 5 d’octubre del 2018 

 
 
 DIUMENGE  ·  30  ·  BARCELONA – AIS DE PROVENÇA   
 

Matí:  sortida a les vuit (8.00 h) del Passeig de Gràcia cantonada 
amb la Gran Via de les Corts Catalanes, davant de l’edifici de 
GENERALI, amb destinació a la ciutat AIS de PROVENÇA. 

Esmorzar: a càrrec de cadascú, a l’àrea de servei de l’autopista. 
 Dinar:  a càrrec de cadascú, a l’àrea de servei de l’autopista. 

Tarda: arribada a AIS de PROVENÇA, allotjament i sopar a  
l’Hotel.  

 
 Allotjament en règim de mitja pensió a: 

BEST WESTERN HÔTEL LE GALICE  
Route de Galice, 5-7 
13090 AIS-DE-PROVENÇA  (Provença-Alps-Costa Blava) 
Tel. +33 (0)4 42 52 75 27 www.hotellegalice-aix.com 
 
 DILLUNS   · 1 ·  Visita a la ciutat d’AIS de PROVENÇA   

 
Matí: visita guiada i comentada a l’antic taller i estudi del gran 

pintor impressionista CÉZANNE, on treballà diàriament, des 
del 1902 fins a la seva mort el 1906. En aquest lloc hi creà 
dotzenes d’obres d’art, actualment conservades en grans 
museus d’arreu del món, entre elles els últims banyistes.    
Seguidament, farem un passeig pel casc antic de la ciutat.  

 Dinar:  en un restaurant del centre històric. 
Tarda: visita al CENTRE d’ART CAUMONT, ubicat en un bell 

palau renaixentista al centre de la ciutat i construït a 
començaments del segle XVIII per Robert DE COTTE, el 
primer arquitecte del Rei Lluís XIV. A l'exterior hi ha uns 
refrescants jardins que, amb gran bellesa, complementen el 
conjunt.  
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 DIMARTS   ·  2  ·   SISTERON – L’OCCITANE en PROVENCE (Manòsca) 
 
Matí:  sortida amb destinació SISTERON, la ciutat anomenada “la 

perla de l'Alta Provença”, situada entre dos penya-segats 
inclinats a la riba del riu Durance. Començarem la nostra 
visita, guiada i comentada, per la gran ciutadella que corona 
la ciutat, una barreja d’arquitectura construïda entre els 
segles XII i XIX, situada en un lloc estratègic d’una bellesa 
extraordinària. Tot seguit, visitarem el casc antic i la catedral 
de Notre-Dame-et-Saint-Thyrse del s.XII, un dels grans edificis 
religiosos d’estil llombard provençal.   

Dinar:  en un restaurant del centre de la ciutat.  
Tarda:  de tornada pararem a la localitat de MANÒSCA,  per tal de 

fer una visita guiada i comentada  a la factoria de la gran 

cadena de L’OCCITANE en PROVENCE, tot un complex 
industrial format per la fàbrica, el museu i un jardí 
provençal.  

 
 

 
 DIMECRES   ·  3  ·   MUSEU de la PREHISTÒRIA de les GORGES de  

VERDON – QUINÇON  
 

Matí:  sortida amb destinació a la petita localitat de QUINÇON, 
ubicada en plena zona del Parc Natural Regional de 
VERDON. Allí visitarem l’excepcional MUSEU de la 
PREHISTÒRIA, on, a través de l'exposició permanent, 
podrem gaudir de reconstruccions d'escenes en 3D de vida 
prehistòrica. És el resultat de més de 50 anys d’excavacions al 
VERDON. El disseny de l’edifici d’aquest museu és obra del 
famós arquitecte Norman FOSTER. 

 Dinar:  en un restaurant d’aquesta població de QUINÇON.  
Tarda: visita guiada i comentada al centre medieval de la petita 

població de QUINÇON, ple de carrerons de llombardes, cases 
nobles del s.XV, envoltada per muralles i situada en una 
petita plana, al voltant de penya-segats de pedra calcària i 
oberta al riu Verdon,  
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 DIJOUS  ·  4  · Visita a la ciutat de MARSELLA  

 
Matí/Tarda: visita guiada i comentada a la ciutat de MARSELLA, on 

farem un passeig en bus per la ciutat i pels indrets més 
rellevants del centre històric, com són: el Port Vell; 
l'Ajuntament; els blocs amb porxos construïts després de la 
Segona Guerra Mundial; la Catedral de Santa Maria la 
Major, d'estil romànic-bizantí (s. XIX); el passeig de la 
Corniche; el barri dels Catalans, a tocar del mar; la basílica 
de Notre-Dame de la Garde, d'estil romànic-bizantí (s. XIX), 
situada dalt d'un turó des d'on es pot gaudir d'una excel·lent 
vista panoràmica de la ciutat; l'abadia de Sant Víctor, 
històricament vinculada a diversos monestirs catalans; i 
el Museu de les Civilitzacions d'Europa i de la 
Mediterrània (MUCEM).  

Dinar:  en un restaurant del centre de la ciutat. 
 
 
 
 
 

 
 DIVENDRES  ·  5  · AIS de PROVENÇA – BARCELONA 
 

Matí: després d’esmorzar sortirem en destinació a BARCELONA.  
Dinar:  a càrrec de cadascú, a l’àrea de servei de l’autopista. 
Tarda: seguirem fent camí de retorn a la nostra ciutat.   
 

*  *  * 
NOTA: Durant el nostre viatge per terres de la Provença – Alps – Costa Blava 

(Occitània),  ens acompanyarà la guia professional Sra. Nati ZORZO, de 
l’Associació de Guies Turístics de Perpinyà. 

 
*  *  * 

Preu: 1.290 € en habitació doble - Suplement habitació individual:  430 € 
 

Per a inscripcions: Tel. 93-241.41.42  de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 
Divendres de 9.00 a 15.00 h.  Tarda:  616.958.009  ( Pere Costa ) 

 
1r  PAGAMENT “paga i senyal”: DIJOUS  30  d’agost:   525  € 

2n i últim  PAGAMENT: DIMARTS  18  de setembre   
 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 
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*  *  * 
El preu inclou: 
 

 Viatge en autocar amb la companyia PLENACOSTA, SA. 
 Allotjament en règim de 1/2 pensió al BEST WESTERN HÔTEL LE 

GALICE de la ciutat d’AIS de PROVENÇA. 
  Vi, refrescos, aigua, cafè o infusions per dinar i sopar. 
 Dietes fora de l’HOTEL dels quatre dies de ruta (dilluns, dimarts, dimecres 

i dijous). 
 Entrades i visites guiades i comentades a recintes històrics i a museus de 

pagament que consten en la programació. 
 Recorregut amb el trenet de pujada a la Ciutadella de SISTERON.  
 Guia oficial durant tot el recorregut des de Perpinyà.   
 Acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 

 
El preu no inclou: 
 

 Els dinars i esmorzars, d’anada i tornada, del diumenge i divendres a les 
àrees de servei de l’autopista.  

 Qualsevol cosa no especificada. 
 

   *  *  * 


