OCCITÀNIA – VALL d’ARAN
Sant Bertran de Comenge i Sant Just de Valcabrère.
Descoberta del Baix Aran: Bossòst i Lés
Del divendres 25 al diumenge 27 de setembre del 2020
 DIVENDRES · 25 ·
 Tarda: a dos quarts de tres (14.30 h) sortida davant el Hard Rock Cafe,
situat a la vorera, de mar, de la plaça Catalunya, a la parada oficial
d’autocars, en direcció a: Balaguer, Benavarri, Pont de Suert... fins
arribar a Vielha.
 Un cop allà: allotjament i sopar al restaurant de l’HOTEL VILAGARÒS
de GARÒS
Allotjament:
HOTEL VILAGARÒS 4*
Dera Carretèra, 5
25539
Val d’Aran
Tel. 973-64.12.50 –
https://www.hotelvilagaros.com

GARÒS–

 DISSABTE · 26 ·
 Matí: sortida amb destinació a la petita vila de Sant Bertran de Comenge,
on començarem la nostra vista amb la petita basílica de Sant Just de
Valcabrère, situada a la falda d’aquesta vila i aïllada al bell mig dels
camps que l’envolten. Una veritable joia d’estil romànic, declarada
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de 1968. Tot seguit
pujarem fins al promontori que hi ha davant mateix d’aquest basílica, lloc
on hi havia hagut un antic assentament d’una ciutat romana i on,
actualment, es troba el nucli antic de Sant Bertran de Comenge, coronat
per l’extraordinària catedral d’origen romànic. Visitarem el seu interior
d’on ressalta l’orgue, el cor i el seu cadirat, el Mausoleu de Sant Bertran i
el sepulcre d’Hugues de Castillon. A l’exterior el preciós timpà i els
capitells que el sostenen i el claustre romànic amb el fabulós Pilar dels
Evangelistes.
 Dinar: al restaurant “CHEZ SIMONE” de Sant Bertran de Comenge.
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 Seguidament: retornarem a Vielha per Luchon, població balneària per
excel·lència, on remuntarem per l’espectacular carretera del Portilló de
Burbe, tot travessant el preciós avetar del bosc d’Eth Portilhon fins arribar
al coll, situat a 1.310.m. Des d’aquest punt anirem baixant fins arribar a
Bossòst i Vielha.
 DIUMENGE · 27 ·
 Matí: començarem la nostra ruta pel Baix Aran, tot seguint la riba del riu
Garona, fins arribar a la població de LES, situada en un privilegiat
enclavament de muntanyes. Allí donarem un tomb pel seu nucli antic i pels
llocs més emblemàtics com són: la plaça deth Haro, on el 23 de juny hi té
lloc la crema, la seva església parroquial, les termes, d’origen romà i la
petita ermita romànica de Sant Blai.
Seguidament en aproparem a la vila de BOSSÒST, on destaca la seva
arquitectura urbana d’influència gascona, amb carrerons estrets amb grans
casals que recorden l’esplendor que la Vall d’Aran va tenir anys enrere, el
seu bonic passeig arbrat, deth Grauèr, situat al costat del riu Garona i,
sobretot, l’església de Nostra Senyora de la Purificació del segle XII, un
dels millors exemplars d’arquitectura romànica aranesa.
 Dinar: al restaurant de l’HOTEL VILAGARÒS de GARÒS.
 Després de dinar, retorn a Barcelona.
***
PREU: 265 €
Supl. Indiv. 63 €
Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a
14.00h. Tarda: 616.958.009 (Pere Costa)
Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del
DIJOUS 17 de SETEMBRE al número de compte següent:
CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
***
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EL PREU INCLOU:
Autocar Cia. Plenacosta, durant tot el recorregut.
Allotjament, 1 dinar i 2 sopars a l’HOTEL VILAGARÒS de
GARÒS.
El dinar del dissabte dia 26 de setembre a Sant Bertran de
Comenge.
Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions, per dinar i sopar.
Entrades a museus i recintes històrics de pagament.
Guia professional de turisme de la Vall d’Aran.
Guia acompanyant de Pol Viatges, des de Barcelona.
Assegurança d’assistència i anul·lació.
EL PREU NO INCLOU:
Qualsevol cosa no especificada.
***
NOTES:
El guia d’aquests dies serà en Ricard Novell, gran coneixedor de la
vall.
Cal dir que tant la nostra Cia. d’Autocars com les instal·lacions de
l’hotel on estem allotjats, estan amb contacte amb les autoritats
competents en matèria sanitària i seguretat.
La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones
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