
 DIA:  12 Maig 2016                                           LLOC:  Jardinets de Gràcia, Barcelona                                       HORA: 07h00  

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada d’Arles (UNESCO) · Recorregut panoràmic 

pel Parc Natural Regional del Luberon · Visita de les 

Gorges del Gran Canó del Verdon · Recorregut panoràmic 

pel Parc Natural del Queyras · Visita del Santuari de Notre 

Dame de la Salette · Visita de l’antiga Seu Arquebisbal 

d’Embrun · Visita del Pont de Gard (UNESCO) 

RACONS PINTORESCOS DE 

        LA PROVENÇA  
                I EL DELFINAT  

   LA RUTA DE L’ESPÍGOL 

      PATRIMONI I ESPAIS NATURALS  

Del 12 al 16 de Maig del 2016 

AMICS DE LA UNESCO 

12/05  Barcelona - Arles (UNESCO) - Manosque   

13/05  Manosque, el Parc Natural del Luberon i els seus poblets   

14/05  Manosque - Les Gorges del Verdon - Moustiers - Gap   

15/05  Gap, el Parc Natural del Queyras i Notre Dame de la Salette   

16/05  Gap - el Pont de Gard (UNESCO) - Barcelona   

EL PREU INCLOU: 

Transport en modern Autopullman  

Assegurança d’Assistència en Viatge   

Hotels 3***  

Viatge amb règim de Mitja Pensió a l’hotel 

4 Dinars a restaurants i 1 Dinar a l’hotel  

Begudes incloses als àpats (Vi i Aigua) 

Guia acompanyant especialista en França   

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants  

 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

El Delfinat, les terres que per herència requeien als primogènits dels reis de França, situat al vessant alpí de la Provença 
Francesa, posseeix unes contrades màgiques esquitxades de meravellosos paisatges que fan de la seva geografia un indret 

bucòlic i fantasiós per al visitant. Des de les Gorges del Verdon fins als sinuosos estrets de la Vall d’Isère, l’anomenada Ruta 

Napoleònica emergeix esplendorosament amb una multiplicitat de sabors i colors que emanen dels seus parcs naturals, de 

la seva tradició culinària i d’un patrimoni prou rellevant. Sens dubte, un viatge fascinant pels amants de la natura!  

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

845 € 
 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  150 € 

SUPLEMENT NO SOCIS:  + 50 € 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  30 € 

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 

AMICS DE LA UNESCO  

Tel. 932 80 37 60 - 934 52 05 52 



LA PROVENÇA 

I EL DELFINAT 

Del 12 al 16 de Maig del 2016 

AMICS DE LA UNESCO 

12/05  BARCELONA - ARLES (UNESCO) - MANOSQUE  

Sortida des del nostre punt d’origen en direcció a Girona i França.  Breu parada per esmorzar per lliure (No 

Inclòs) i continuació del viatge fins a la Provença. Arribada a Arles, vila històrica situada sobre les aigües del 

gran Ròdan i que està inscrita al llistat del Patrimoni Mundial de la UNESCO pel seu excel·lent conjunt 

monumental d’època romana així com per l’església romànica de Sant Tròfim. Dinar en un bon restaurant local. 

A la tarda, coneixerem breument aquesta ciutat mil·lenària, on el record de l’època imperial romana quedà 

reflectit en tots els seus jaciments arqueològics, com l’amfiteatre, el circ, i altres temples. També descobrirem 

els seus racons més interessants, com la plaça central, on encara s’hi respira l’ambient bohemi dels pintors 

impressionistes que hi trobaren el seu espai d’inspiració, com Vincent Van Gogh, que hi residí algunes 

temporades. Continuació de la ruta fins arribar a la comarca del Lubéron, on farem nit a la vila de Manosque. 

Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  

 13/05  MANOSQUE, EL PARC NATURAL DEL LUBERON I ELS SEUS POBLETS   

Esmorzar. Aquest matí descobrirem el meravellós patrimoni natural i cultural del Parc Natural Regional del 
Luberon, un espai geogràfic excepcional, esquitxat de magnífics paisatges polícroms, on grans extensions de 

conreu d’Espígol s’harmonitzen amb la vida dels bucòlics poblets medievals. En primer lloc visitarem l’Abadia 
de Sénanque, clar exemple de l’arquitectura religiosa cistercenca, fundada el 1148 en estil romànic. Tot seguit 

coneixerem el bonic poblet de Gordes, catalogat dins la xarxa dels “pobles més bonics de França”, esculpit en 

un promontori rocós i presidit pel seu castellet mil·lenari, amb una estampa clarament medieval amb carrerons 

sinuosos. Sortida cap a la localitat de Bonnieux, al bell mig de la Vall del Cavalon, amb un notable conjunt 

monumental encerclat per les seves muralles, torres i bastides, amb una arquitectura típicament provençal, 

amb les famoses bordes (edificacions rurals de pedra irregular). Dinar en un restaurant comarcal. A la tarda, 

completarem la jornada amb els singulars poblets de Lourmarin i Ansouis, caracteritzats per una arquitectura 

provençal i alhora catalogats com uns dels “pobles més bonics de França”, amb la omnipresència dels castells 

medievals, les cases senyorívoles i uns carrers sinuosos que es perden en el temps. Tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament.  
 

14/05  MANOSQUE - LES GORGES DEL VERDON - MOUSTIERS - GAP   

Esmorzar. Sortida cap a la comarca del Verdon tot vorejant meravellosos camps d’Espígol, al bell mig de la 

Provença més profunda, fins arribar a les Gorges de Verdon, úniques arreu d’Europa. Arribada al llac de Sainte 

Croix, des d’on remuntarem el famós canó on podrem contemplar els capricis de la natura a través d’uns 

penyassegats vertiginosos amb unes magnífiques panoràmiques. Arribada a la cornisa superior i breu parada 

per immortalitzar aquests paisatges. Continuació fins arribar al Pont de l’Artuby i tornada cap a Moustiers 
Sainte Marie. Dinar en un restaurant local i temps lliure per a visitar la vila, que amaga al seu centre un 

excepcional patrimoni medieval i turístic. Sortida cap al nord, tot vorejant la vall de la Durance i remuntant els 

Alps de Provença i el Delfinat fins arribar a Gap. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 
15/05  GAP, EL PARC NATURAL DEL QUEYRAS I NOTRE DAME DE LA SALETTE   

Esmorzar. Sortida cap a l’est del Delfinat fins arribar a l’embassament de Serre Ponçon i Embrun. Breu visita 

d’aquesta vila medieval, la qual fou seu de l’arquebisbat del delfinat fins al segle XVII. La seva catedral, Notre 

Dame du Réal, està documentada com la més elegant de la regió. Erigida al segle XII, conserva en el seu interior 

un dels orgues més antics de França, del segle XV. També ens acostarem a la Chapelle des Cordeliers, on es 

conserven unes magnífiques pintures murals. Actualment és la seu de turisme. Continuació del trajecte fins 

arribar al Parc Natural de Queyras, travessant un paisatge de gran bellesa. Arribada a Saint Véran, la comuna 

més alta d’Europa, que està situada a 2.040 metres sobre el nivell del mar. Al migdia tornarem a l’hotel pel 

dinar. A la tarda, ens desplaçarem cap al nord fins arribar al Parc Nacional dels Ecrins, on des de la petita 

localitat de Corps remuntarem fins al Santuari de Notre Dame de la Salette, gran centre espiritual a França, 

situat en un emplaçament de gran bellesa natural, que sobressurt a 1.800 metres d’alçada. Coneixerem la 

llegenda mariana que donà origen al santuari. Tornada a Gap. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

16/05  GAP - EL PONT DU GARD (UNESCO) - BARCELONA  

Esmorzar. Sortida en direcció a Catalunya fins arribar al departament francès del Gard, on es conserva  el 

magnífic Pont du Gard. Podrem contemplar aquest pont-aqüeducte romà, inscrit en el Patrimoni Mundial de 
la UNESCO que, amb la seva doble arcada, longitud i  notable alçada, ve a ser una de les més importants obres 

de l’enginyeria civil romana. Acabada la visita, dinar de comiat en un restaurant dels voltants. A la tarda, 

continuació de la ruta  fins arribar a Barcelona. Final del viatge i dels nostres serveis amb el desig de que hagin 

gaudit d’aquestes fabuloses contrades franceses.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 


