VIATGE a la regió de la SAVOIA
ALPS OCCIDENTALS – CHAMBÉRY
· Del diumenge 12 al diumenge 19 de juny de 2022 ·
 DIUMENGE ·12 ·
BARCELONA – CHAMBÉRY





Sortida: a les set (7.00 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: 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 CHAMBÉRY, allotjament i sopar a l’Hotel.

Allotjament: HÔTEL KYRIAD CHAMBÉRY CENTRE 3*
371 Rue de la République
73000 CHAMBÉRY – SAVOIE – Tel. +33 479 36 13 64
https://chambery-centre-curial.kyriad.com/en-us/
 DILLUNS · 13 ·
CHAMBÉRY – CHARTREUSE – VOIRON





MATÍ:
visita guiada al castell dels ducs de SAVOIA a CHAMBÉRY, on el guia ens
conduirà per places, patis interiors i passadissos secrets coberts, tot observant el darrere de les
façanes, on s'amaguen mil detalls pintorescs que ens crearan una il·lusió òptica del segle XIX.
També descobrirem les aventures del general de Boigne, el promotor de la famosa font dels
elefants i descobrirem la Sainte Chapelle du Château i la història dels ducs de Savoia
Chambéry, antiga capital dels estats de Savoia,
DINAR,
en un cèntric restaurant de la ciutat.
TARDA:
visita guiada, amb àudio, al Museu de la Gran CHARTREUSE i al celler de
la CHARTREUSE, on reviurem les vivències d'aquest antic lloc i, concretament, la vida dels
monjos cartoixans, immersa en la serenor i silenci.
Després de la visita al museu i de revelar el misteri de l'orde cartoixa i els seus 900 anys
d'història arribarem fins a la petita població de VOIRON, per tal de descobrir el celler més llarg
del món i els secrets de la fabricació dels seus licors, en especial l’estomacal d’herbes, originari
d’aquest monestir de cartoixans de la Grande Chartreuse (Grenoble) i de dues varietats: groc
(dolç) i verd (sec).
 DIMARTS · 14 ·
CHAMONIX – MONTBLANC – ANNECY



MATÍ:
sortida amb destinació a la petita població muntanyenca de CHAMONIX, on
prendrem el telefèric de l'AIGUILLE du MIDI que, amb 20 minuts, ens transportarà fins a les
portes de l'Alta Muntanya. Allí, si el temps ens ho permet, gaudirem d’una vista de 360° de tots
els Alps francesos, suïssos i italians i per mitjà d’un ascensor acabarem d’arribar a la terrassa,
situada a 3.842 metres, lloc on observarem una proesa tècnica anomenada: Pas dans le Vide,




una espectacular plataforma de vidre de 2 metres que sobresurt al buit, davant del majestuós i
emblemàtic cim del Montblanc de 4.808 metres d’altitud..
DINAR
en un restaurant de la petita població muntanyenca de CHAMONIX.
TARDA:
anada fins a la bonica i encantadora, població d’ANNECY, on farem una
passejada pel cor del seu nucli antic, tot descobrint les antigues presons, el castell fortificat i els
nombrosos ponts que travessen el riu Thiou i finalitzarem la a la vora del llac, per admirar el
color i la puresa de les seves aigües.
 DIMECRES · 15 ·
AIX-LES BAINS – LLAC de BOURGET – ABADIA d’HAUTECOMBE –
GORGES de FIER






MATÍ:
visita a la ciutat balneari d’AIX LES BAINS, situada a la vora del llac de
Bourget, un autèntic espai natural i salvatge, amb un important centre històric, on ressalta
l’enorme edifici del Casino Grand Cercle i els eixos que uneixen la ciutat amb el llac de
Bourget, on embarcarem en un petit vaixell que ens submergirà en la bellesa d’aquests
paisatges, fins a arribar a l'altre riba on es troba l’Abadia d'HAUTECOMBE, lloc emblemàtic
d’aquesta regió de Savoia, amb una excepcional arquitectura neogòtica i els seus diferents
frescos, escultures en marbre i diferents cenotafis.
DINAR:
en un restaurant de la zona.
TARDA:
visita a les GORGES de FIER, situades prop d'ANNECY, un terreny format
per una erosió natural forjada per l'aigua i que ha anat modelant i creant un sorprenent paisatge
que, per mitjà d’unes passarel·les situades a 25 metres sobre el riu i fixades a la roca, ens
permetran anar-nos endinsant en aquest espectacular i sorprenent estret canó, envoltat de
sublims jocs de llum solar reflectits a les roques.
 DIJOUS · 16 ·
ALPS de BEAUFORTAIN – PRESA de ROSELEND – CONFLANS d'ALBERTVILLE






MATÍ:
sortida en destinació als ALPS de BEAUFORTAIN, on hi ha instal·lada la
Cooperativa BEAUFORTAIN, lloc on descobrirem tots els secrets del procés de producció
del formatge AOP de BEAUFORT, elaborat i criat en caves de criança que s’han mantingut al
llarg del temps, segons el saber fer tradicional i uns requisits estrictes.
DINAR:
en ruta.
TARDA:
tornada per la vall de Tarentaise i Bourg Saint Maurice, on farem una parada
a la presa de ROSELEND, situada al cor de les pastures de muntanya, a 1559 m d'altitud, des
d’on podrem gaudir d’una excepcional panoràmica del Montblanc i les muntanyes que
l'envolten i, seguidament, arribarem a la ciutat històrica de CONFLANS, construïda sobre un
aflorament rocós que domina la moderna ciutat d'ALBERTVILLE.
 DIVENDRES · 17 ·
LLAC LÉMAN – EVIAN LES BAINS – YVOIRE





MATÍ:
visita guiada a la ciutat balneari d’EVIAN LES BAINS, coneguda per les seves
instal·lacions terapèutiques de renom internacional. Allí descobrirem el seu patrimoni històric,
on ressalten els edificis de Cachat i el Palau Lumière i les seves aigües minerals que daten de
1790, conegudes per les seves propietats beneficioses.
DINAR:
en ruta.
 TARDA:
visita al bonic i pintoresc poble medieval d'YVOIRE, considerat una de
les joies del llac LÉMAN, on tot passejant pels seus sinuosos carrers florits,

descobrirem el seu patrimoni, de més de 700 anys d’història, les seves muralles, les
seves portes fortificades i també el seu pintoresc Jardí dels CINQ SENS, un jardí
d’estil poètic i sensorial, situat a l’antic hort del castell del segle XIV i inspirat en el
simbolisme dels laberints medievals.
 DISSABTE · 18 ·
MERCAT TRADICIONAL de CHAMBÉRY




MATÍ:
visita al mercat setmanal de CHAMBÉRY, on gaudirem del seu ambient i
descobrirem molts dels productes tradicionals d’aquesta regió de la Savoia.
DINAR:
en un cèntric restaurant d’aquesta ciutat.
TARDA:
visita guiada a CHAMBÉRY, tot un recorregut per la seva intimitat i els seus
nombrosos atractius amb laberints, passatges confidencials i cases particulars envoltades d’un
ambient molt especial. Al final de la visita, gaudirem d'un concert del carilló, instal·lat a la
Torre Yolande i al costat de la Sainte Chapelle del castell, construït l'any 1993 per la foneria
Paccard, amb les seves 70 campanes que componen la seva homogeneïtat del timbre i al seu
mecanisme innovador de fibra de carboni, que li donen una riquesa sonora i una personalitat
única.
 DIUMENGE · 19 ·
CHAMBÉRY – BARCELONA

després d’esmorzar a l’hote, sortida amb destinació a Barce.
a càrrec de cadascú, a l’àrea de servei de l’autopista.

continuarem la ruta fins a arribar a Barcelona.
***
 PREU: 1.749,00 € en habitació doble
Suplement habitació individual: 245,00 €
Per a inscripcions Tel. 93-241.41.42 de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h
Tarda: 616.958.009 ( Pere Costa )
***
1r TERMINI de PAGAMENT PREINSCRIPCIÓ: DIJOUS 12 de MAIG - 849,00 €
2n i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT: DIJOUS 26 de MAIG
CaixaBank “la Caixa” - ES34 · 2100 3017 0822 0064 1565
***
El preu inclou:
 Viatge, amb autocar, amb la Cia Plenacosta.
 Allotjament a l’HÔTEL KYRIAD CHAMBÉRY CENTRE 3*
 El vi, refrescos, aigua, cafè o infusions després dels àpats.
 Dietes fora de l’HOTEL (menys els dies d’anada i tornada)
 Entrades a recintes històrics, castells, gorges i museus.
 Embarcació de creuer pel Llac de Bourget.
 Audició del concert de Carilló.
 Telefèric a l’AIGUILLE du MIDI (Massís del Montblanc).
 Guia especialitzat, durant tot el recorregut.
 Acompanyant des de Barcelona.
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació.
El preu no inclou:
 Qualsevol cosa no especificada.
***



MATÍ:
DINAR:
TOT SEGUIT:

