ITINERARI
Día 1º: BARCELONA (Nîmes) LYON
Sortida per endinsar-nos a França. Parada a Nimes, ciutat que posseeix un ric patrimoni romà en el
qual destaca el Anfiteatre Romà de les Arenes, el millor conservat del món. Dinar en restaurant.
Continuació del viatge per arribar a Lió, ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Passejarem amb el nostre guia pel centre històric que s'il·lumina espectacularment per celebrar La
Gran Festa de la Llum, amb més de 70 instal·lacions, que fan, any a any, famosa la ciutat de Lió en el
món sencer. Sopar. Allotjament a l'hotel.
Día 2º: LYON
Al matí coneixerem els principals monuments de la ciutat de Lió que a la tarda podrem admirar en el
seu vessant lluminosa, ja que farem un agradable creuer pel Riu Saone, que ens permetrà descobrir
des dels seus aigües dels barris més monumentals des d'una perspectiva diferent. Després
continuarem recorrent la ciutat per seguir gaudint d'aquest gran esdeveniment de llum i color i de les
animacions programades per a l'ocasió.
Día 3º: LYON (Chartreuse, Grenoble)
Sortida cap a Grenoble. Ens aturarem per fer una visita amb degustació inclosa de les Caves del
cèlebre licor Chartreuse que produïen els monjos cartoixans a partir d'una gran varietat de plantes i
que es va denominar 'aigua de vida' per ser molt beneficiós per a la salut. Continuació cap a Grenoble,
coneguda com la 'capital dels Alps francesos' i dominada per la fortalesa 'Bastille', des de la qual
s'observen espectaculars panoràmiques. Disposarem de temps per conèixer aquesta cosmopolita
ciutat. Dinar en restaurant. A la tarda passejarem pel seu mercat nadalenc, un dels més apreciats de
França. Retorn a l'hotel.
Día 4º: LYON (Beaune, Tournus)
Dia destinat a conèixer el cor de la Borgonya, regió famosa pels seus vins d'alta qualitat. Arribada a
Beaune. Visitarem els «Hospices de Beaune», que daten del segle XV. Es tracta d'un dels millors
exponents de l'arquitectura francesa del segle XV, famós per les seves teulades policromats. Va
funcionar com a residència d'ancians fins a la segona meitat del segle passat, finançant-se amb la
venda dels vins produïts en les seves propietats. Disposarem de temps lliure per a gaudir de la bonica
ciutat de Beaune, amb un ric patrimoni. Dinar en un restaurant d'aquesta regió de vins. Continuarem
cap a la típica població borgonyona de Tournus, a la vora de la Saone, en el recinte abacial romànic de
St. Philibert es venera la verge de Nôtre-Dóna'm la Brune. Després, tornada a Lió.
Día 5º: LYON (Orange) BARCELONA
Sortida cap a Orange per fer una breu visita al seu centre històric d'aquesta vila provençal que
conserva el Teatre Romà i l'Arc de Triomf com a vestigi del seu passat històric. Dinar en restaurant.
Continuació del viatge per arribar al nostre lloc d'origen.

PREU PER PERSONA :

685 €

Spt. Individual:

240

€.

EL PREU INCLOU:Circuit en autocar de luxe durant tot el programa.Estada a Hotel 3 . Règim
de pensió completa.Totes les excursions esmentades a l ´itinerari: Creuer pel Riu Saone. entrada
a l Hospice de Beaune. Visita de les Caves de Chartreuse. Taxa turística hotelera.Assegurança
bàsica de viatge.
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