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· RUTA per la BELLESA i l’ENCANT 
de l’AVAIRON (OCCITÀNIA) · 

 
 

ABADIA de CONQUES – La VALL del riu ÒLT – ESTANH –  SANT 
COSME d’ÒLT – Ciutat de RODÉS – VILAFRANCA de ROERGUE  

SAUVATÈRRA de ROERGUE. 
 
 

Del diumenge 29 de setembre al dijous 3 d’octubre del 2019 

 
 DIUMENGE   · 29  ·   BARCELONA  –  BESIERS – MILLAU – RODÉS    

 
 Matí:            sortida a les vuit (8.00 h) del Passeig de Gràcia a la cantonada amb 

Gran Via de les Corts Catalanes, davant de l’edifici de GENERALI, amb destinació a la 
ciutat de RODÉS, tot passant per Narbona, Besiers i Millau fins a arribar a RODÉS.   

 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 RODÉS, allotjament i sopar a l’hotel.  

 
 

 Allotjament en règim de mitja pensió a: 
HÔTEL du MIDI  (Logis) 3* 
1 Rue Béteille – 12000 – RODEZ – OCCITÀNIA 
Tel.: +33 (0) 5 65 68 02 07  - www.hotel-du-midi.net  

 
 DILLUNS   ·  30  · ABADIA de CONQUES – La VALL de l’ÒLT –    

ESTANH – SANT COSME d’ÒLT. 

 Matí:   anada fins al bucòlic i entranyable poblet de CONQUES, considerat un 
dels més bonics de tot França per la seva situació geogràfica i pel seu contingut 
arquitectònic medieval, de gran importància i ben conservat, i, sobretot, per la seva 
església abacial de SANTA FE, una majestuosa obra d’art d’estil romànic, on hi ressalta 
l’impressionant timpà del judici final, únic per la seva grandiositat amb més de 124 
personatges escultòrics datats al segle XII.  És per tota aquesta sèrie de fets que part del 
conjunt fou inscrit l’any 1998 al Patrimoni Mundial de la UNESCO (tant l’abadia com 
el pont dels pelegrins del camí de Santiago de Compostel·la). 

 Continuarem la nostra descoberta tot endinsant-nos per la preciosa vall del riu ÒLT fins a 
arribar a la petita població d’ESTANH, on podrem admirar belles façanes dels  segles 
XVI-XVIII; la petita però curiosa església de Sant Fleuret, construïda al segle XV; i el 
pont gòtic i la seva creu, que formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO, des 
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d’on podrem admirar l’imponent castell construït el segle XIII, propietat de la família dels 
d’Estaing.  

 Dinar:  al restaurant Aux Armes d’Estaing de la bella població d’ESTANH. 
 Tarda:  de tornada visitarem la petita vila circular de SANT COSME d’ÒLT, que 

té una església amb un curiós campanar d’estil flamejant, tota ella acorralada per les cases 
medievals que l’envolten i que al mateix temps li fan de muralla.  

 DIMARTS   ·  1  ·   CIUTAT de RODÉS 
 

 Matí/Tarda:     visita guiada i comentada als principals monuments de la històrica ciutat de 
RODÉS, capital del departament d'Avairon,  on destaca la majestuosa catedral de Notre 
Dame, una obra mestra d’estil gòtic inspirada en les grans catedrals del nord de França, 
construïda entre els segles XIII i XVI,  amb un campanar de 87 metres que domina la 
ciutat; un casc antic amb mansions medievals i renaixentistes; la torre Corbières; la casa 
d’Armagnac; la plaça de l’Olmet; el Palau Episcopal; etc. També cal ressaltar el Museu 
Fenaille, d’història i arqueologia, i la seva col·lecció d’estàtues-menhirs, la més important 
d’Europa; i el gran museu d’art contemporani Museu Soulages, dedicat a l'artista local de 
nomenada internacional Pierre Soulages, i ubicat als jardins de la fira. És obra d'RCR 
Arquitectes.    

 Dinar:       en un restaurant del centre històric de la ciutat.   
 

 DIMECRES · 2 ·  VILAFRANCA de ROERGUE     
SAUVATÈRRA de ROERGUE 

 
 Matí:  anada fins a la vila medieval de VILAFRANCA de ROERGUE, on farem 

una passejada pels carrerons estrets que duen a la plaça major, centre neuràlgic de la vida 
religiosa i pública, amb els seus porxos característics que envolten la Col·legiata Notre 
Dame, completada a la fi del segle XV, d’estil gòtic meridional i amb un espectacular 
porxo–campanar que creua la via pública. Seguirem amb la visita a la senzilla capella 
barroca dels Penitents Negres, d’estil barroc i en forma de creu grega. 

 Seguidament:  anirem fins a la CHARTREUSE de SANT SAUVEUR, un antic monestir 
de l’ordre de la cartoixa, on podrem admirar una capella conventual decorada amb una 
excepcional sèrie d’esteles historiades i un petit claustre amb elegants rebles d’estil 
flamíger, el refetor, el vestíbul, la sala capitular i un immens claustre d’arquitectura 
rigorosa que embolcallaven els secrets de la comunitat. 

 Dinar:   en un restaurant del centre de la vila de VILAFRANCA de ROERGUE. 
 Tarda:  de tornada a la ciutat de RODÉS farem una parada a l’antiga i encantadora 

bastida reial de SAUVATÈRRA de ROUERGUE, que ha mantingut la seva arquitectura 
original del segle XIV, amb una plaça envoltada d’arcades i boniques cases de fusta d’estil 
renaixentista, presidida per la Col·legiata de Sant Cristòfol, on avui dia s’hi han establert 
mercaders i artesans que li donen vida. 
 
 DIJOUS · 3 ·  RODÉS  –  BARCELONA  
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 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: 585 €  per persona en habitació doble.  Suplement habitació individual: 110 € 

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) 

1r Termini PREINSCRIPCIÓ:......... DILUNS 19 d’agost  150  € 
2n i ÚLTIM PAGAMENT:................  DIJOUS 12 de setembre  

 “CaixaBank“   ES34 2100 3017 0822 0064 1565 
* * * 

El preu inclou: 
 Viatge en autocar amb la companyia PLENACOSTA, SA. 
 Allotjament en règim de 1/2 pensió a l’hotel HÔTEL du MIDI  (Logis) 3*. 
 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. 
 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 i dijous) a les àrees de servei.  
 Qualsevol cosa no especificada. 


