1. DIA :

Ciudad de origen-Viella-Arties-Salardu. Sortida de Barcelona a les 8:00 h, destí a Viella, parada per el camí, esmorzar inclòs, continuarem viatge a Viella,

Arrivada a l’hotel, entrega habitacions, dinar, a la tarda vissitarem, Artiès i Salardú, departament Naut-Aran, petites poblacions de 524 habitantes, on podem veure vestigis romànics com edificis
civils notables. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

2. DIA :

Viella-Vall de Boi-Parc Nacional Aigüestortes. Esmorzar i sortida vissitarem, La Vall de Boí,Patromoni Humanitat, visita guiada conjunt romànic mès important
de Catalunya, visita guiada Sant Climent de Taüll projecció video sobre la recuperació virtual de les pintures de l’àbside central, vissitarem el centre romànic de Taüll i Sta. Maria de Taüll. Dinar en restaurant
concertat. A la tarda anirem al Parc Nacional d’Aigües Tortes en jeep 4x4 (inclòs,). Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
3. DIA :

Viella-Saint Bertrand de Comminges-Viella-Bagneres de Luchon. Esmorzar i cap Saint-Bertrand de Comminges, vissitarem la catedral, època
galo-romana a través de les restes de la antiga ciutat Lugdunum Convenarum. Ciutat medieval de Saint Bertrand parada del camí de Saint Jacques (camí francés) a Santiago de Compostela. Dinar a l’hotel. A la tarda
visitarem A la tarda visitarem Bagneres de Luchón, important per les seves termes tocant les muntanyes, anomenada "Regna dels Pirineos". Es la sisena estació termal de França, possibilitat de poder
fer la visita panoràmica amb el trenet (no es pot reservar, no està inclòs). Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
4. DIA :

Viella-Llac Sant Maurici-Sort-Origen. Esmorzar i cap el Llac de Sant Maurici, pujarem a un Jeep 4x4 (inclòs), el Parc Nacional de Aigüestortes es únic a
Catalunya. Continuarem viatge a Sort, pararem per a dinar, a l’hora concertada retorn a Barcelona. Arribada i final dels serveis.

Inclou:  Autobús, guía acompanyant . Assegurança viatge  Hotel Viella 2* aigua/vi inclòs en las comidas

Suplement individual: 40 €
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web: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.

