19 – MAIG – 18. BARCELONA (Pézenas, Sète, Frontignan) AVIGNON. Sortida cap a la frontera i arribada a
Pézenas, població que va acollir a l'insigne dramaturg Molière i que posseeix un bell nucli històric i on s'elaboren els
'petit paté', uns curiosos i delicioses postres. seguirem fins Sète, població que tot i ser un dels ports més importants
de França, conserva el seu encant mariner en els nombrosos canals que la solquen. Dinar. A la tarda, degustarem
l'apreciat vi 'Muscat' de afruitat sabor dolç i després, arribarem a Avinyó. Acomodació a l´hotel, sopar i allotjament.
20 – MAY – 18 AVIGNON (Castillo de Grignan, Montelimar, Palacio de los Papas)
Al matí, sortida cap a Grignan per visitar el seu imponent Castell, dominant el centre medieval des de la seva
promontori rocós. Gaudirem de les seves impressionants vistes, dels seus atractius arquitectònics i coneixerem la
relació que va unir a Madame
de Sevigné, reconeguda escriptora epistolar de l'època del Rei Sol, Lluís XIV, amb aquest monument. Seguirem fins
Montelimar , Que conserva un interessant centre històrica ric. Dinar. A la tarda, tornarem a Avignon per visitar el
Palau dels Papes, veritable joia de l'arquitectura civil medieval. Sopar i allotjament.
21 – MAY - 18 AVIGNON (Pont du Gard, Aigues-Mortes) – BARCELONA
Sortida després d'esmorzar cap al Pont du Gard, impressionant aqüeducte romà que abastia d'aigua la ciutat de
Nimes. Podrem creuar per observar-lo de prop i visitar diversos espais museístics per conèixer a fons les seves
característiques i la seva història. Després, ens traslladarem a Aigues-Mortes, població que ha conservat la totalitat
de les muralles que la protegien dels atacs de pirates i corsaris en segles anteriors. Dinar. A la tarda, emprendrem la
tornada als nostres punts d'origen.

Spt. Individual: 75 € /persona)
EL PREU INCLOU: Bus de luxe durant tot el recorregut.• Pensió completa tots els dies
•
•
•
•

Hotel *** a Avinyó / Montfavet• Totes les excursions de l'itinerari
Degustació de vi Muscat• Entrada i visita al Castell de Grignan
Entrada al Palau dels Papes d'Avinyó amb guia tecnotáctil
Entrada al Pont du Gard i l´ espai museístic.Assegurança bàsica
 Taxa hotelera.Assegurança cancel.lació. 9 €/ persona.

turisme@fatec.cat www: fatec.cat

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.

