LOURDES
1º DIA: Sortida de Barcelona a les 9:00 h. destinació Lourdes, per
Vielha, parada tècnica en Vielha per dinar. Arrivada a l’hotel
distribució habitacions. Tarda lliure per visitar Lourdes i els sants llocs,
centre de peregrinació més gran al sud de França, un oasis ple de pau i
carregat de història, tradició on es respira una gran espiritualitat. Sopar
i allotjament.

2º DIA: Esmorzar i cap a Pau, visita opcional del Castell d’Enric IV,
continuarem viatge a Lestelle-Bétharram, visitarem el Santuari Marià
obra única de l’Art Barroc en Bearn. Retorn a l’hotel per dinar. Tarda
lliure per visitar el Santuari on va aparèixer la Verge a Bernadette.
Sopar i allotjament.

3º DIA: Esmorzar, visitarem Tarbes, capital de la Bigorre, els seus
carrers ens convida a gaudir dels sentits. Parcs, jardins, museus i
recons, El jardí Massey, declarat d’interès, s. XIX pel naturalista
Placide Massey. Retorn a l’hotel per dinar. Tarda lliure. Sopar i
allotjament.

4º DIA: Esmorzar i temps lliure. Després del dinar a l’hotel, retorn a
Barcelona. Arrivada i finalitzat servei.

 Viatge amb bus gran turisme (parades en ruta).
 Allotjament Hotel Acropolis 3* PC i ¼ vi i agua inclos en àpats.
 Visita opcional al castell d’Enric IV en Pau, entrada: + 6 €
 Visita al poble de Lestelle-Betharram. Santuari de Betharram, Marià S.XVII
 Visita Tarbes. Visita lliure Santuari , Santa Cova.
 Guia acompanyant en tot el viatge. Assegurança de viatge. IVA inclòs.

Spt. Individual: 55 €

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ TRUQUEU A LA FATEC
932 150 233 (9:00-15:00 HORES) turisme@fatec.cat
www: fatec.cat

Servei ofert per Voltamon Tours, S.L.(cif. B-66527847) als clients de Turisfatec fins al 31-12-2017 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del
servei ofert per Voltamon Tours, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de
l’ús.

