DORDOGNE
Suspès en el temps la Dordogne està impregnada de la fragància
de una naturalesa en perfecta estat de conservació i pobles amb
castells suspesos que volen dominant les valls mes boniques.

BUS 5 DIES
SORTIDA: 30/11/20
PREU: 1.195€ + 36€ AVE
Suplement individual: 195€
Paga i senyal: 600€
Resta abans 10 de novembre

Dia 1: Origen – Rocamadour - Sarlat
Sortida a l'hora prevista estació Sans Barcelona per
agafar l’AVE fins a Figueres, aquí agafarem el bus amb
el grup per anar direcció Rocamadour, però abans
farem una parada per esmorzar a càrrec dels Srs.
Clients, al arribar a Rocamadour dinarem i després
farem una visita guiada, Rocamadour es coneguda com
la Ciutat Sagrada, ciutadà al damunt d’un penya segat
domina majestuosament el Canyó de Alzou. La fama
dels seus set santuaris sobretot el de la Verge Negra fa
que cada any la visitin molts peregrins, al acabar la
visita tornarem agafar el Bus per anar a Sarlat, al arriba
farem el checking a l’hotel i a l’hora indicada anirem a
sopar en un restaurant cèntric. Allotjament i dormir a
l’hotel.
Dia 2: Sarlat – Roque Gageac – Beynac
Esmorzar a l'hotel. Sortida amb una guia local per anar
a la Roque de Gageac població situada a la vora del riu
Dordogne i sota un Penya Segat, aquesta ubicació a fet
que tingui un microclima especial i que al llarg de la
història hagi sigut un esclau protegit, al acabar anirem
a Beynac per fer un recorregut a peu en un magnífic
poble amb boniques cases de flors que converteix el
passeig en una delícia per els sentis, i coronat per el
majestuós castell del Segle XI que domina la població,
dinarem i a la tarda pujarem a visitar el castell un dels
mes ben conservats, la visita es farà guiada, al acabar
tornarem a Sarlat i temps lliure fins el dia següent per
fer compres o visitar el mercat de nadal i sopar lliure.
Allotjament a l'hotel.
Dia 3: Sarlat – Jardins de Marqueyssac
Esmorzar a l'hotel. Sortida amb una guia local per
visitar Sarlat. Una de les ciutats amb un major nombre
de monuments històrics de França, aquest mati
caminarem per els seus pintorecos carreons mentre
veiem els seus palauas Gotics i Renaixentistes, tampoc
ens perderem el mercat setmanal, una vegada feta la
visita dinarem en un restaurant centric, després de
dinar a la tarda amb el nostre bus anirem a els Jardins
penjats de Marqueyssac a on la nostre guia ens farà les
explicació, sobre una sortida rocosa el parc te una
superficie de 22 hectàreas que domina la vall des de els
seus penya segats, des de aqui tindrem el mirador de
130 metres damunt el riu que ens ofereix una de les
vistes mes boniques de tot el Perigord.

Dia 4: Sarlat – Lascaux – Maison Forte de Reynac
Esmorzar a l'hotel. Sortida amb la guia local per anar a
Lascaux IV (centre internacional del art parietal) amb
mes de 8500m2 podrem veure la replica complerta de
la cova original que junt a les seves 6 sales de
exposicions descriuen la història del descobriment de
Lascaux que ens farà viure una experiència insòlita en
el cor de la prehistòria, seguidament anirem a dinar i
per la tarda visitarem a la Maison Forte de Reynac
perquè la nostre guia ens expliqui la història d’aquest
castell troglodita edificat dins la roca en el segle XV que
va ser ocupat durant la prehistòria i posteriorment a
l’edat mitjana, finalment tornarem a Sarlat per sopar a
un restaurant i allotjament a l'hotel.
Dia 5: Saltat – Toulouse - Origen
Sortida després d’esmorzar a l'hora prevista direcció
Toulouse capital mundial de l’aeronàutica, a on farem
un recorregut comentat per veure la fabricació del
famós Airbus, seguidament dinarem i a la tarda
continuarem la nostre visita per veure Aeroscòpia un
museu dedicat a l’aeronàutica per fer circuit en que
descobrirem les arrels de la història de l’aeronàutica de
Toulouse, al acabar el bus us portarà a l’estació de
Figueres Vilafant per agafar l’AVE que us portarà al
punt d’origen i final del viatge.

EL VIATGE INCLOU
• Ave BCN – Figueres – Barcelona anada i tornada
• Bus anada i tornada des de Figueres
• Guia Acompanyant des de Figueres
• Hotel de 4 estrelles al centre de Sarlat
• Guia local per tots el dies per fer les explicacions de
totes les visites.
• 5 dinars i 3 sopars amb aigua i vi inclosos
• Entrades: Rocamadour, Castell de Beynac, Jardins
de Marqueyssac, Lascaux, Maison Forte, Airbus
• Assegurança de viatge i assistència.
OPCIONAL:
Descompta AVE si es ve directament a pujar a
Figueres 36€ per persona.
Suplement assegurança garantida Covid fins a un
85%. Preu 65 €

