
               LLEGENDES MEDIEVALS D’OCCITÀNIA  
            ESSÈNCIES I TRADICIONS DEL BEARN I LA BIGORRA 

 DIA: 28 abril 2017                                           LLOC: Plaça Universitat, Barcelona                                              HORA: 07h00 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita de l’Abadia de Sainte Marie d’Oloron · Visita guiada 

de Pau amb entrades al Castell Medieval · Visita del Castell 

de Morlanne · Visita d’Orthez · Visita del Castell de 

Mauvezin · Visita de l’Abadia d’Escaladieu · Visita de 

Bagnères de Bigorra · Visita passeig a Tarbes 

RUTA DE  

  GASTON FEBUS 

Del 28 d’abril a l’01 de maig del 2017 

KULTURALIA VIATGES 

28/04  Barcelona - Jaca - Oloron - Pau  

29/04  Pau, el Castell de Morlanne i Orthez  

30/04  Pau, el Castell de Mauvezin, Escaladieu i Bagnères 

01/05  Pau - Tarbes - Vielha - Barcelona   

EL PREU INCLOU: 

Transport en modern Autopullman  

Assegurança d’Assistència en Viatge   

Hotel 3*** SUP a Pau  

Viatge amb règim de Pensió Completa 

Begudes incloses a tots els àpats (Vi i Aigua) 

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants  

Aforament limitat a 40 places  

 

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 

Aquest és un viatge per a descobrir l’indòmit espai dels Pirineus Occitans, situat dins del territori de l’Estat francès, que abarca 
extensos territoris que van des de l’històric vescomtat del Béarn, així com la Bigorra, Cominges i País de Salat fins arribar a 
l’antiga Arieja. Aquestes contrades amb una antiga i clara unitat idiomàtica occitana, reflectida en les variants del gascó i el 
tolosà, en plena època medieval van mantenir un estret lligam amb els territoris del nord ibèric peninsular, ja fos per les 
diverses rutes xacobees que els travessen com pel malaurat episodi de la croada albigesa contra el catarisme. Fou l’històric i 
llegendari noble Gaston Febus, qui en el segle XIV reuní sota el seu poder aquests extensos territoris, de tal forma que fou 
considerat l’autèntic “Príncep dels Pirineus”, al ser un brillant personatge en el camp de la política, les lletres i la ciència. Les 
seves petjades encara les trobem als imponents castells, antigues baronies, abadies i catedrals, així com als infinits espais 
naturals que podrem recórrer al llarg d’aquesta singular ruta.  

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

595 € 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  120 € 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  25 € 

CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENT:  
 

Paga i senyal de 200€ per persona  

abans del 28 de febrer 2017.  
 

LA CAIXA ES10 2100 3208 58 2200356748 
(indicar Nom, Cognom i “Gaston Febus”) 

 

La resta abans del 31 de març 2017.  

EL PRÍNCEP DELS PIRINEUS 



RUTA DE GASTON FEBUS 
EL PRÍNCEP DELS PIRINEUS 

Del 28 d’abril a l’01 de maig 2017 

   KULTURALIA VIATGES 

28/04  BARCELONA -  JACA - OLORON - PAU 

Sortida des del nostre punt d’origen direcció a Lleida i Osca. Travessarem el Pirineu Aragonès fins arribar a Jaca, 
on durem a terme el dinar en un restaurant local. A la tarda, continuarem el trajecte tot travessant la frontera 
francesa pel Pirineu fins a penetrar la comarca del Béarn. Durem a terme una parada per a conèixer la fabulosa  
localitat d’Oloron, consignada ja en ple segle III d.C. amb l’antic nom d’Il·luro, emplaçament estratègic situat en les 
confluències dels rius pirinencs del Gave d’Oloron i del Gave d’Aspe. La ciutat es divideix clarament en dues parts, la 
més antiga, anomenada el Barri de la Santa Creu, situada a dalt d’un cim emmarcat pels dos rius, on hi trobem la 
magnífica església de la Sante-Croix, edifici de reminiscències romàniques reflectides en el primitiu absis i la cúpula 
del trancepte, peculiar dispositiu arquitectònic d’influència hispano-mauresca, així com la Torre de la Grède, bastida 
pels vescomtes del Béarn. L’altre barri de la ciutat gira al voltant de la magnífica església de Sainte Marie, antiga 
catedral romànica del segle XIII i punt neuràlgic de la ruta xacobea cap a Navarra. Hi destaca el sumptuós portal de 
marbre del segle XII de clara influència bizantina, una de les joies del romànic pirinenc, així com la seva notable torre
-campanar. Continuació del trajecte fins a la localitat de Pau. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament. 

 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

29/04  PAU, EL CASTELL DE MORLANNE I ORTHEZ  

Esmorzar a l’hotel. Al matí durem a terme una extensa visita guiada de la ciutat de Pau. Coneixerem els indrets més 
importants i destacats d’aquesta activa i moderna ciutat occitana on destaquen els magnífics Jardins del Parc de 
Beaumont i del seu prestigiós antic palau avui reconvertit en Centre de Congresos, punt des del qual recorrerem el 
famós Boulevard dels Pirineus que en dies clars ofereix l’impactant panorama de les carenes del Midi d’Ossau, del Pic 
del Midi de la Bigorre i de l’Anie, tot continuant per l’església de Saint Jacques dedicada a la ruta xacobea i al patró 
santiagués, i arribant a la moderna Place Clemenceau, autèntic punt de trobada i centre neuràlgic de la ciutat, així 
com la notable església de Saint Martin amb el seu imponent campanar de 70 metres d’alçada, tot passant alhora per 
l’antic edifici del Parlament de Navarra, territori del que el Béarn va arribar a formar part, per acabar fent visita a 
l’imponent antic Castell de Pau, patrimoni reedificat en el transcurs dels segles per l’esmentat Gaston Febus, Enric 
IV rei de França i Navarra, l’emperador Napoleó III i la seva esposa Eugenia de Montijo on hi destaquen les seves 
luxoses estances. Al migdia, dinar a l’hotel. A la tarda, ens endinsarem per terres del nord bearnès fins arribar a la 
bonica vila de Morlanne on durem a terme la visita del seu castell, autèntic bastió de defensa medieval que fou 
bastit en època de Gaston Febus i transformat en el transcurs dels segles en palau-residència gràcies al mecenatge 
de la família Ritter, sense oblidar-nos d’altres edificis com l’antiga Torre de Pintat i l’església parroquial de Saint-
Laurent. Prossecució de la ruta fins arribar a la ciutat d’Orthez, antiga capital del Béarn, dividida en tres seccions 
juxtaposades i anomenades el Burg Moncade, al voltant de la fortalesa i la torre bastió, construïda pels seus 
avantpassats catalans de la família dels Montcada, on va néixer i va residir el príncep Gaston Febus, i el Burg Nou 
emmarcat per l’església de Saint-Pierre i la Maison Jeanne d’Albret, i finalment pel Burg Vell on hi destaca el notable 
pont medieval del segle XIII sobre el riu Gave de Pau. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament. 

30/04  PAU, EL CASTELL DE MAUVEZIN, ABADIA D’ESCALADIEU I BAGNERES DE BIGORRA  

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a les terres de La Bigorra, per anar a visitar el magnífic Castell de Mauvezin, 
autèntica atalaia defensiva, des d’on podrem gaudir, si el dia acompanya, d’una excepcional vista panoràmica dels 
alts cims de la serralada central pirinenca. Aquest castell fou antigament un punt vital estratègic entre el vescomtat 
del Béarn i el comtat de Foix. Actualment és seu cultural de l’Escola “calandreta” occitana Gaston Febus en record del 
príncep pirinenc des d’on s’hi fomenta la recuperació de la llengua, la història i les tradicions occitanes. Posterior 
trasllat a la veïna Abadia d’Escaladieu. Fundada a l’any 1242 per l’orde cistercenc dins d’un estil de transició romànic
-gòtic amb posteriors afegits dels segles XVI-XVII, fou un gran centre espiritual, a l’estar situada dins de la branca 
sacra de la via del Piemont pirinenc, inserida en la gran ruta xacobea. Actualment està gestionada pel Consell 
General dels Alts Pirineus (França) com a gran centre cultural. Al migdia, dinar en un acreditat restaurant de les 
rodalies. Tot seguit sortirem cap a la bonica localitat de Bagnères de Bigorre, meravellosa i bucòlica vila termal de la 
comarca de la Bigorra i a la vora del riu Adour, que és considerada com la joia de l’arquitectura medieval pirinenca, 
envoltada pels seus magnífics jardins i presidida per l’altiva torre dels jacobins i l’església gòtica de Saint Vincent, des 
d’on discorren els seus carrerons esquitxats de cases senyorívoles, destacant especialment el popular barri de Pouey, 
amb comerços i tallers d’artesania. Acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.   

01/05  PAU - TARBES - BARCELONA   

Esmorzar a l’hotel i sortim de Pau en direcció a Tarbes. Arribada i visita de la capital de la Bigorra, una ciutat 
dinàmica ubicada sobre les suaus valls del Pirineu occità que posseeix un interessant patrimoni històric, coronat per 
la fastuosa Catedral de Notre Dame de la Sede, erigida durant els segles XII i XIII en estil romànic tardà. També cal 
destacar la casa nadiua de l’insigne Mariscal Foch, artífex de la defensa militar francesa durant la Primera Guerra 
Mundial, i els meravellosos jardins de Massey, entre d’altres. Continuació de la ruta travessant la frontera fins arribar 
a la Vall d’Aran, on durem a terme el dinar de comiat en un restaurant comarcal. Tot seguit, continuació del trajecte 
fins a Barcelona. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta inèdita ruta 
pirinenca.  

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

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 


