
 

NIMES - PONT del GARD - ORANGE 
· Del divendres 9 al dilluns 12 d’Octubre de 2020 · 

 
 

 DIVENDRES   · 9 · 
 Sortida: a les nou (9:00 h) de la plaça Catalunya ( davant Hard Rock Cafe ). 
 Dinar: : a càrrec de cadascú, en una àrea de servei de l’autopista. 
 Tarda: visita a la MAISON CARRÉE i seguidament farem un recorregut, 

amb trenet, pel centre històric de la ciutat de NIMES. 
 Allotjament, esmorzars i sopars: a l’Hotel  NOVOTEL ATRIA de NIMES. 

 
 DISSABTE   · 10 · 

 Matí: recorregut guiat per les ARÈNES de NIMES (Amfiteatre Romà) i 
seguidament visita guiada al nou i espectacular MUSÉE de la ROMANITÉ.  

 Dinar: al restaurant Ciel de Nîmes, situat al centre mateix de la ciutat. 
 Tarda: visita al MAS des TOURELLES, ubicat en un jaciment arqueològic, 

on viurem la reconstrucció sobre els temes de la vinya, el vi i el perfum a 
l’època galo-romana i farem una degustació de vins tal i com es produïen  
en l’època romana. 

 
 DIUMENGE   · 11 · 

 Matí:   visita a l’aqüeducte romà del PONT del GARD, un espai museístic i 
paisatgístic, on descobrirem tot un patrimoni arqueològic, històric i natural 
únic, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. 

 Dinar: al restaurant de Pont del Gard. 
 Tarda: visita al THÉÂTRE ANTIQUE & MUSÉE D'ORANGE (AURENJA), 

un dels teatres romans més ben conservats del món que, juntament amb 
l’espectacular ARC de TRIOMF d'AURENJA, van ser declarats com a 
Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 

 DILLUNS   ·  12  · 
 Matí:  després d’esmorzar, retorn a BARCELONA 
 Dinar: a càrrec de cadascú, en una àrea de servei de l’autopista. 

* * * 

 PREU: 675  €   -   Suplement indiv. 145  € 
o Per a inscripcions, tel. 93 241 41 42 de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.  

Tarda: 616 958 009 (Pere Costa) 
o Per tal de fer efectiva la reserva,  cal trucar prèviament per telèfon i tot seguit fer 

l’ingrés nominal, abans del DIVENDRES 25 de setembre al compte següent: 
CaixaBank  “la Caixa”  ES34 - 2100 3017 0822 0064 1565  

* * * 
o El preu inclou : Transport amb autocar Cia. Plenacosta  

Entrades a Museus i recintes arqueològics de pagament. 
Trenet turístic de NIMES.  
Mitja pensió al Novotel Atria (sopar divendres, dissabte i diumenge). 
Dinar del dissabte a NIMES i diumenge a PONT du GARD. 
Guia oficial de turisme  ( dissabte i diumenge ) 
Guia acompanyant de Pol Viatges 
Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 

o El preu no inclou: Qualsevol cosa no especificada. 
 
Nota: La sortida no es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 


