
 

 

 

 

 

 

 

Del 3 al 6 de Desembre 
PRIMER DÍA: Sortida de les diferents poblacions a l’hora convinguda dirección Perpignan. A meita de 

cami parada a esmorzar (lliure). Un cop a Perpignan, visitarem el Palau dels Reis de Mallorca. Dinar. Per 

la tarde visitarem “Le Village de Noel” a la població de Le Barcares, un poble nadalenc amb encant 

especial. Finalitzades les visites continuarem viatge fins arribar a Montpellier, allotjament i sopar en 

Hotel de 3***.  

SEGON DÍA: Sortida després d’esmorzar per fer un passeig per la població 

medieval de St. Guillem le Dessert, sitiuat al cor de les goles de l’Herautls. Per la 

tarda farem una visita guiada a la ciutat de Montpellier, une de les mes 

interesants del sur de França. El seu carácter obert, el seu ric ambient cultural i l’abundancia de terrasses, 

restaurants i botigues la fan amistosa i animada. Finalitzada la visita, podrem anar al “Marche de Nöel” 

situat entre la Plaça de la Comedia i l’Esplanade Charles de GaulleDinar a l’Hotel. . Sopar en restaurant, 

allotjament a l’Hotel.  

TERCER DIA: Sortida després d’esmorzar per ver una passeigada per la població emmurallada d’Aigues 

Mortes, envoltada de Canals y marismes roses. Dinar a Nimes. Per la tarda, farem 

una visita guiada a la ciutat de Nimes, coneguda per les seves festes, els toros i els 

seus origens i monuments romans. Sopart a l’Hotel. 

QUART DÍA: Sortida després d’esmorzar i carregar les maletes a l’autocar per 

visitar  l’Abadia de Santa María de Fontfroide, situada a la Vall silenciosa de Les 

Corbieres, fundada al segle XI per monjos Benedictins i ambo un encant pinatoresc. Després de la visita, 

continuarem viatge fins arribar a La Jonquera. Dinar de comiat amb cava. Per la tarda, continuación del 

viatge fins arribar als diferents punts de sortida. 

PREU PER PERSONA:  
Suplement habitacio individual: 105.-€ 

Asegurança de  cancelació i covid: 25.-€ 

El preu inclou: Autocar, Guía-acompanyant, Hotel 3***, Pensió complerta aigua en jerras, Guias locals a Montpellier i Nimes, 

Entrades a: Mercat Bacares, Palau de Mallorca i Abadia Fontfreda i Asegurança básica de viatge. 


