
 

 
DESCOBERTA de la COSTA BLAVA 
La Rivera Francesa – Terra d’Artistes i Cultura 

 
Ciutat de NIÇA – Museu MATISSE  i 

d’ARQUEOLOGIA (CEMENELUM) – ABADIA de 
LERINS (Illa de Sant Honorat) – Ciutat de CANES  

VALLAURIS – ANTÍBOL (ANTIBES) – FUNDACIÓ 
MAEGHT – SANT PAU de VENÇA –VENÇA (VENCE) 

 
· Del diumenge 16 al divendres 21 d’octubre del 2022 · 

 
 
 DIUMENGE  · 16 ·  BARCELONA – NIÇA 
 

 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 NIÇA, ciutat de Provença (Occitània) i la principal 

de la Costa Blava, situada a la petita plana del Paillon, entre el mar i la 
muntanya, vorejant la badia dels Àngels, entre les costes de riu Var i els 
turons de Cimiez. 

 Tot seguit:     allotjament i sopar a l’Hotel.   
 
 
 DILLUNS  ·17·     CIUTAT de NIÇA – MUSEU MATISSE – MUSEU  

d’ARQUEOLOGIA (CEMENELUM) 
 

 MATÍ:  visita a la col·lecció del MUSEU MATISSE, única al món per 
reunir un conjunt d'obres i objectes procedents de la col·lecció de l'artista 
o dels seus hereus. La majoria d'aquestes obres i objectes procedeixen 
directament o gairebé directament del taller d'Henri Matisse, per tant, 
constitueixen un testimoni excepcional.  

 Seguidament: visita al MUSEU ARQUEOLÒGIC de NICE-CEMENELUM 
que es troba al turó de Cimiez, just al costat del Museu Matisse que, 
actualment, ocupa el lloc on hi havia hagut l’amfiteatre de l’època romana. 
Alberga col·leccions que abracen diferents períodes de la Prehistòria, 
l'Antiguitat i l'inici de l'Edat Mitjana i objectes i documents relatius a la 
ciutat romana de Cemenelum, l'avantpassat de l'actual NIÇA.  Importants 
excavacions realitzades als segles XIX i XX han dut a la llum arenes, 
termes, botigues, una xarxa de clavegueram. … 

 DINAR: en un restaurant de la zona. 
 TARDA: visita centre històric de NIÇA,  



 

 
 
 DIMARTS  ·18·  ABADIA de LERINS (Illa de Sant Honorat) – CANES  

 
 MATÍ:  anada fins al port de la ciutat de CANES, on pujarem  en una 

petita embarcació que, amb un breu recorregut de vint minuts, ens durà 
fins a l’ILLA de Sant Honorat, una de les illes LERINS (Lérins), a la Costa 
Blava. Allí visitarem l’ABADIA de LERINS, un monestir cistercenc, amb 
vida monàstica activa, construït al voltant de l’any 1073. De fet, en aquesta 
illa hi ha hagut comunitat monàstica des del 5è segle. Actualment, és 
propietat de la comunitat cistercenca que, entre d’altres activitats, conreen 
vinyes i produeixen vi i licor. 

 DINAR;  al restaurant d’aquesta illa.  
 TARDA:  breu passejada pel centre històric de la ciutat de CANES. 

La capital mundial del cinema, la ciutat de les estrelles i dels lluentons, del 
luxe i del glamour i una de les estacions balneàries més importants de 
França. El Boulevard du Midi i el passeig de la Croisette, que voreja el golf 
de la Napoule, en són els principals centres d’esbarjo. 

 
 
 DIMECRES ·19·  VALLAURIS – ANTÍBOL (ANTIBES)   
 

 MATÍ:  anada fins a VALLAURIS, poble terrisser per excel·lència, on 
farem la visita a l’antic CASTELL PRIORAL, actual seu del MUSEU 
NACIONAL PABLO PICASSO, on hi té una important col·lecció de peces 
de ceràmica, a part d’altres obres de diferents artistes i on podrem admirar 
el gran MURAL de la GUERRA i PAU, instal·lat a la capella romànica que 
es troba al mateix recinte del castell. 

 DINAR: en ruta. 
 TARDA: ens aproparem al pintoresc poble marítim d’ANTÍBOL 

(ANTIBES), per tal de fer una visita al CASTELL GRIMALDI s. XVI, una 
majestuosa casa fortificada d’estil provençal, reconstruïda al segle XVI, 
actual seu d’un museu en el qual sobresurten pintures, dibuixos i 
ceràmiques de Picasso i finalitzarem donant un tomb per l’interessant 
centre històric d’aquesta popular vila. 
 

 
 DIJOUS   ·20·    FUNDACIÓ MAEGHT – SANT PAU de VENÇA –

VENÇA (VENCE) 
 

 MATÍ: visita a la FUNDACIÓ MAEGHT, ubicada al terme de SANT 
PAU de VENÇA, una de les principals institucions culturals del món, 
fundada per Aimé i Marguerite Maeght, una parella visionària d’editors i 
marxants d’art. L’edifici és obra de l’arquitecte català Josep Lluís SERT 
que va voler crear un lloc on l’art, la natura i l’arquitectura es barregessin 
en harmonia. En aquest indret, podrem  gaudir, entre moltes altres obres de 
diferents artistes, del Pati dedicat a Alberto Giacometti, amb un conjunt 
excepcional d’escultures d’aquest artista suís, el Laberint de Joan MIRÓ, 
un jardí d’escultures capritxoses, mosaics i murals monumentals de Marc 
CHAGALL i Pierre TAL COAT, un estany dissenyat per BRAGUE i una font 
mecànica del pintor i escultor belga Pol BURY.  



 

 Seguidament farem un breu passeig per aquesta petita i 
encantadora població de SANT PAU de VENÇA poblada per artistes i 
petites galeries d’art que li donen un aire totalment pintoresc. Cal ressaltar 
les notables muralles del s. XVI,  que envolten el casc antic amb els seus 
carrers i la principal església originària del s. XII-XIII.   

 DINAR:  en ruta. 
 TARDA: visita a VENÇA, una petita població de la Provença, 

Occitània, al  departament dels Alps Marítims, la seva catedral, construïda 
al segle XV dC. sobre l'emplaçament d'un temple romà, que acull un 
mosaic de Marc Chagall, a una paret de l'interior que data del 1911. És 
famosa per ser el bressol d'artistes, escultors i pintors i cèlebre per la seva 
aigua mineral. 
 
  

 DIVENDRES · 21·  NIÇA – BARCELONA 
 
 MATÍ:  després d’esmorzar, sortida amb destinació a Barcelona. 
 DINAR:   a càrrec de cadascú, a l’àrea de servei de l’autopista. 
 TOT SEGUIT: continuarem la ruta fins a arribar al lloc de partida. 

* * * 
 

 
PREUS: (per persona en habitació doble) + (Suplement individual: 249 €) 

o Preu calculat entre 11/15 persones:       1.425 €  
o Preu calculat entre 16/20 persones:  1.365 €  
o Preu calculat entre 21/25 persones:  1.275 €  

 
 1r.  Pagament inscripció: fins el DIMECRES 28 DE SETEMBRE  

 
Import = 545€ 

 
 

 2n.  Pagament fins al DIJOUS 6 D’OCTUBRE 

Núm. Compte: CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·0822·0064·1565 
  

CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 · 2100 3017 0822 0064 1565 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
El preu inclou: 

 Viatge, amb autocar. 
 Allotjament a l’Hotel Novotel Nice Centre 4* o semblant. 
 El vi o refresc, aigua, cafè o infusions després dels àpats. 
 Dietes fora de l’HOTEL (menys els dies d’anada i tornada) 
 Entrades a recintes històrics, castells i museus. 
 Embarcació de creuer a l’Illa de Sant Honorat. 
 Guies locals, durant tot el nostre recorregut. 
 Acompanyant Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència  i d’anul·lació.  

El preu no inclou: 
 Qualsevol cosa no especificada. 

* * * 

 

 


