BELLESES DE BRETANYA I NORMANDIA
Dia 1.- Barcelona - Nantes Sortida a l'hora prevista en vol regular cap a Nantes. Arribada, trasllat
a l'hotel i allotjament.
Dia 2.- Nantes - Vannes - Carnac - Vannes (Pensió Completa) Esmorzar i visita panoràmica de
Nantes, banyada per les aigües del riu Loira i barreja de tradició, modernitat i ciència ficció amb la
seva bonica plaça Reial que uneix la part antiga amb la nova de la ciutat, l'Ajuntament i el castell
dels Ducs de Bretanya . Sortida cap al cor de la Bretanya francesa. Arribada a la ciutat de
Vannes, una de les més boniques de Bretanya. Dinar en ruta. Visita a peu del seu centre històric
medieval amb les seves típiques cases amb entramat de fusta. Possibilitat de realitzar una
excursió opcional al Golf de Morbihan, una de les badies més belles del món. A la tarda, ens
aproparem a la zona de Carnac, on descobrirem el seu impressionant patrimoni megalític, un lloc
únic al món, amb els alineaments neolítics més extensos del món. Sopar i allotjament a Vannes.
Dia 3.- Vannes - Pont Aven - Concarneau - Quimper - Rennes (Pensió Completa) Esmorzar i
sortida cap a Pont-Aven, petita localitat travessada pel Riu Aven i que tant va inspirar el genial
Gauguin per la seva singular bellesa. Continuem cap a Concarneau, amb el seu imponent port i el
seu casc històric emmurallat, situat sobre un illot enfront de la ciutat moderna. Dinar en ruta.
Posteriorment arribarem a Quimper, temps lliure per passejar per la capital del Departament de
Finisterre, ciutat episcopal i Ducal en la qual destaca la seva esvelta catedral gòtica. A continuació
sortida cap a Rennes. Arribada, sopar i allotjament.
Dia 4.- Rennes - Mont Saint Michel - St. Malo - Rennes (Pensió Completa) Esmorzar i sortida cap
al Mont Saint Michel, segurament l'abadia francesa més bella per la seva original emplaçament
sobre una roca que quedaaislada amb la marea alta. La seva història i la seva espectacular
bellesa han servit perquè sigui catalogada per la Unesco, com a Patrimoni de la Humanitat. Dinar
en ruta. Continuació cap al nord de la Bretanya fins arribar a la ciutat de Saint Malo, que
presumeix del seu passat corsari i bretó, amb les seves esveltes muralles mirant a l'Atlàntic.
Arribada a la ciutat de Rennes, la capital de la Bretanya i on està més estès l'ús de l'idioma bretó.
Visitarem el seu centre històric medieval, dominat per les altes torres de la Catedral de Sant Pere.
Sopar i allotjament.
Dia 5.- Rennes - Platges del Desembarcament - Honfleur - Rouen. (Pensió Completa) Esmorzar.
Dedicarem el dia a conèixer els principals punts d'interès de la bella regió de Normandia.
Coneixerem la història del Desembarcament de Normandia, visitarem les platges on van passar
els fets i la platja d'Omaha on es troba el cementiri americà. Dinar en ruta. Pararem a la vila
d'Honfleur, amb el seu pintoresc port, i el seu animat ambient estival. A continuació sortida cap a
Rouen. Arribada, sopar i allotjament.
Dia 6.- Rouen - París (Mitja Pensió) Esmorzar. Visita de la ciutat de Rouen a la vora del Sena. El
preciós casc antic, amb més de 700 cases de bigues originals de fusta i façanes de colors, és un
dels més pintorescos de l'oest francès. Destaquen l'abadia gòtica-flamígera de Saint-Ouen i la
catedral, tantes vegades retratada pel geni impressionista Claude Monet. Sortida cap a París.
Arribada. Dinar. Cap al tard, podrem fer una visita opcional de París il·luminat amb una passejada
en vaixell pel Sena en els seus populars Bateaux-Mouche. Allotjament. Dia 7.- París - Ciutat
d'origen Esmorzar. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport de París, per sortir en vol regular de
tornada. Arribada, fi del nostre servei.

Sortides:
JUNY: 17 – 24
JULIOL: 1 – 8 – 15 – 22 – 29

AGOST: 5 – 12 – 19 – 26
OCTUBRE: 7
SETEMBRE: 2 – 9 – 16 – 23 - 30

PREU JUN – SET – OCT:
1.133 € / PERSONA.
PREU
JUL – AGO :
1.125 € / PERSONA.
El preu inclou:
Passatges aeris en vol regular, classe turista. • Trasllat a l'aeroport - hotel - aeroport. • Allotjament
i esmorzar en hotels categoria 3 * / 4 * en habitacions dobles amb bany o dutxa. • 9 menjars (4
sopars i 5 dinars segons s'indica en l'itinerari, sense begudes). • Transport en autocar climatitzat
durant el circuit. • Guia acompanyant de parla hispana durant el circuit. • Visites guiades de
Nantes, Vannes, Rennes i Rouen. • Entrada a la Abadia de Saint Michael. • Àudio individual a les
visites. • Assegurança de viatge. • Taxes d'aeroport i suplement de carburant (subjectes a
modificació).
El preu no inclou: Visites, entrades a museus o monuments (excepte en els llocs indicats),
begudes, propines, i extres a l'hotel.
Notes importants: - L'ordre de les visites podrà ser variat en destinació, mantenint íntegre el programa. - La sortida del 8 de juliol
el allotjament serà a Carnac en lloc de Vannes Hotel B.W. Celtique Carnac Spa 4 * // La sortida del 9 de Setembre, l'allotjament
serà a Saint Malo en lloc de Rennes en hotel Kyriad Prestige Saint-Malo 3 *. - Els dinars i sopars podran ser indistintament en
hotels o restaurants (begudes no incloses). Informació aèria: Vols regulars anada i tornada. Trasllat d'entrada i sortida. En cas
d'haver escales o suplements, serà notificat pel nostre departament de reserves. Els horaris de vols comunicats a la confirmació
de la reserva, poden patir modificacions per part de l'operador turístic, fins al moment de l'emissió dels bitllets aeris. Nota: Aquests
preus estan basats en classe "Tarifa Bàsica", és possible que a l'hora de confirmar els vols es faci amb un suplement de classe
"Tarifa Mitjana o Alta". Subjecte a disponibilitat; places limitadas.Precios exclusius del web per reserves efectuades a través de la
mateixa o el 902
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Servei ofert per Nautalia viatges als clients de Turisfatec fins al 31-12-2018 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Nautalia
Viatges, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

