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NARBONA, la NARBO MARTIUS romana 

 
NOU MUSEU ARQUEOLÒGIC  – NARBO VIA –  

AMPHO-RALIS – (SALLÈLES d’AUDE) 
Les MARISMES del PARC REGIONAL de NARBONA 

ENTORNS de l’OPIDUM d’ENSÉRUNE – CANAL de MIDI 
 

Del dissabte 9 al dimarts 12 d’octubre del 2021 
 

 DISSABTE  ·9· 

 Sortida: a les vuit (8.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de 
Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars. 

 Esmorzar:   en una àrea de l’autopista, a càrrec de cadascú. 
 Tot seguit: arribada a la ciutat de NARBONA. 
 Dinar:         al restaurant a la “Brasserie CO”, situat al centre de 

NARBONA. 
Tarda:       visita a la BASÍLICA de SANT-PAU- SÈRGI, construïda, 
primitivament, sobre les restes d’antics vestigis paleocristians (segles III i 
IV). També veurem  una de les obres més destacades de l'arquitectura 
privada del Renaixement. Es tracta de la Casa de les Tres Dides (1558) i el 
seu nom ve de les cariàtides amb formes opulentes que emmarquen un dels 
seus finestrals.  

 Tot seguit:  ens desplaçarem fins a l’Hotel, situat als afores de 
NARBONA on, abans de sopar,  farem la distribució de les habitacions.  
 

NOVOTEL NARBONNE SUD  
130 Rue de l'HOTELLERIE – 11100 NARBONNE  Tel (+33)4/68427200   
www.novotel.com/es/hotel-0412-novotel-narbonne-sud/index.shtml  

   
 DIUMENGE  ·10· 

 
 Matí:  visita al nou i espectacular MUSEU ARQUEOLÒGIC 

NARBO-VIA, on descobrirem les riqueses de l'antiga ciutat de Narbo 
Martius, la primera colònia romana fundada a la Gàl·lia el 118 aC. Amb 
una col·lecció de més de 6.000 peces, aquest nou museu ofereix una ruta 
expositiva de més de 2600 m2, amb murals i un conjunt excepcional de 760 
fragments de monuments funeraris 

 Dinar:         al restaurant L’Ô a la BOUCHE, situat al poble de Ginestars. 
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 Tarda: visita al MUSEU AMPHO-RALIS, un antic taller de 

producció d'àmfores gal·les, actualitzat el 1976. El seu museu dona a les 
excavacions arqueològiques d'una antiga fàbrica de ceràmica (segles I-III), 
situat a la petita població de SALLÈLES d’AUDE. 

 Sopar:     al restaurant de l’Hotel. 
 DILLUNS  ·11· 

 
 Matí/tarda: visita a les MARISMES del PARC REGIONAL de 

NARBONA, un territori excepcional pels seus paisatges i la seva 
biodiversitat, format pels darrers contraforts de les Corberes Marítimes i un 
vast complex de llacunes. Coneixerem els pobles de GRUISSAN, 
PEIRIAC de MAR, BAGES, les SALINES i les EXCAVACIONS 
ARQUEOLÒGIQUES de GRUISSAN. 

 Dinar:     al restaurant Le Panoramique, situat als afores de 
GRUISSAN.  

 Sopar:     al restaurant de l’Hotel. 
 

 DIMARTS  ·12· 
 

 Matí: visita als exteriors de l’OPIDUM d’ENSÉRUNE (actualment tancat 
per reformes), situat al cim d’un turó amb unes vistes panoràmiques sobre 
l’entramat de parcel·les de cultius de l’ESTANY SEC de MONTADY. 
Seguidament anirem fins al TÚNEL de MALPAS, l’únic túnel al llarg de 
tota la ruta del Canal du Midi, entre Tolosa de Llenguadoc i Marcihan 
(Marseillan). Una obra d’art i d’enginyeria de gran excepcionalitat.  

 Dinar:        al restaurant LA TOUR, situat a la petita població de Montady.  
 Després de dinar:  retorn a  BARCELONA. 

 
* * * 

NOTA: els guies acompanyats seran professionals de l’Associació de 
Guies Turístics de Narbona, del nou museu NARBO-VIA i de l’Oficina 
de Turisme de: Domitienne-Maison du Malpas, 

* * * 
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PREU: 749 €/ persona en habitació doble - Suplement hab. indiv. 125 
€ 

Per a inscripcions, truqueu al tel.  93 241 41 42 
de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.  Tarda: 616 958 009 

Per fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del pròxim 

DIJOUS  dia  30 de setembre 
”la Caixa”. ES-34 -2100 3017 08  2200641565 

* * * 
El preu inclou: 

 Viatge en autocar amb la companyia PLENACOSTA S.A. 
 Dietes fora de l’HOTEL  (de tots els dies). 
 Allotjament al NOVOTEL NARBONNE SUD 4* 
 Vi, refrescos, aigua, cafè o infusions per dinar i sopar. 
 Entrades a museus que consten en la programació i servei de guies. 
 Acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 

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

 


