ALTS PIRINEUS · OCCITÀNIA
LORDA · CIRC de GAVARNIA · OBSERVATORI de PIC de
MIGDIA PONT d'ESPAGNE · CAUTERETS · COVES de
BÈTHARRAM
Del dimarts 5 al dissabte 9 de juliol del 2022







DIMARTS · 5 ·

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, en direcció a: Balaguer,
Benavarri, Pont de Suert... fins a arribar a Vielha.
Dinar:
al restaurant Era Coquèla de Vielha.
Tarda: continuarem el nostre camí fins a arribar a la ciutat de Lorda (Lourdes)
Allotjament a:
HOTEL PEYRAMALE ***
65100 LORDA

Tel: +33 (0)5 62 94 2
www.hotelpeyramale.com/bienvenida






DIMECRES · 6 ·

Matí:
sortida amb destinació al Circ de Gavarnia i la Gran Cascada que amb els
seus 423m de caiguda, és considerada la més alta d'Europa, una veritable meravella de la
naturalesa Patrimoni Mundial de la Humanitat UNESCO.
Dinar:
al restaurant de l’Hotel PEYRAMALE.
Tarda: ens aproparem fins a l’estany de LORDES que es troba als voltants de la
població i seguidament, els que vulgueu i abans de sopar, donarem un tomb pel Santuari
de Lorda (Lourdes), situat a les vores del Gave de Pau i convertit en centre de pelegrinatge
marià internacional
 DIJOUS · 7 ·





Matí:
farem una ruta circular, començant per Luz-Saint Sauveur, la vall de Barèges
fins al Col du Tourmalet i finalment arribarem al petit poble de La Mongie, on agafarem
el telefèric que ens durà fins al cim del Pic de Migdia (PIC DU MIDI), lloc d’observació
astronòmica i meteorològica, on descobrirem els seus telescopis i coronògrafs, les terrasses
panoràmiques i el seu museu d’astronomia i història.
Dinar:
al restaurant del mateix observatori del cim del PIC du MIDI.



Tarda: de tornada anirem fins Sainte-Marie de Campan i pujarem fins a l’estany de
Payolle, tot passant pel coll d'Aspen i, de nou, tornarem a Sainte-Marie de Campan per
baixar per la vall de CAMPAN, fins a Bagneres de Bigorre i Lorda.







Mati:
anada fins al bell mig del parc natural, anomenat PONT d'ESPAGNE, una obra
remarcable que data de 1886 i que antigament formà part d’una ruta pastoral i de passatges
que va permetre el comerç, d’una banda a l’altre, d’aquesta part dels Pirineus i que és
especialment coneguda per la desfilada de majestuoses cascades que tindrem el goig
d’admirar.
Tot seguit, ens aproparem a CAUTARÉS (Cauterets), una preciosa, romàntica i elegant
vila termal que ens convidarà a fer un passeig pel seu bulevard Latapie-Flurin, on se
succeeixen diferents edificis, escultures i pòrtics monumentals, que ens recordaran tot un
llegat que prové de la Belle Époque.
Dinar:
al restaurant de l’Hotel PEYRAMALE.
Tarda: visita a les COVES de BÈTHARRAM (Grottes du Bétharram), descobertes
l'any 1845 i obertes al públic des de l'any 1903. Una cavitat que es distribueix en cinc plantes
i la seva exploració es fa per mitjà d’un petit tren i una barca que recorre un riu subterrani.
Tota una meravella que, al llarg de millers anys, a donat lloc a cortines, serrells, cordons i
estalagmites que fan d’aquest lloc un autèntic espai curiós i sorprenent de veure.






DISSABTE · 9 ·

Mati:
Dinar:
Tarda:






DIVENDRES · 8 ·

després d’esmorzar, sortida en direcció a la ciutat de Vielha.
al restaurant de l’Hotel Can COSTA de Pont de Suert.
seguirem fent la nostra ruta, fins arribar a BARCELONA.
***
NOTES:
El guia d’aquests dies serà el Sr. RICARD NOVELL, gran coneixedor d’aquesta
regió.
La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones

Preu per persona, en habitació doble: 898,00 € --------- Supl. Indiv. 95,00 €
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 de 298,00 €
abans del DIMARTS 31 de MAIG
 La resta del pagament, abans del DIMARTS 21 de JUNY
al número de compte següent:
CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
***
EL PREU INCLOU:
 Autocar Cia. Plenacosta, durant tot el recorregut.
 Allotjament, amb règim de mitja pensió, a l’HOTEL PEYRAMALE 3* i els dinars del
dimecres i divendres.
 El dinars en ruta (Dimarts – Dijous – Dissabte).









Telefèric a PIC del MIGDIA i visita a les COVES de BÈTHARRAM
Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions, durant els àpats.
Entrades a museus i recintes històrics de pagament.
Acompanyament d’en RICARD NOVELL, artista i guia professional de turisme
d’Occitània.
Acompanyant de Pol Viatges, des de Barcelona.
Assegurança d’assistència i anul·lació.

EL PREU NO INCLOU:
 Qualsevol cosa no especificada.

