El PERIGORD

Les Contrades Màgiques
de la França Inèdita
Ruta Cultural, Gastronòmica,
Paisatgística i Monumental

Gent d´Avuí

del 27 d´abril a
l´1 de maig 2013
El Perigord constitueix l’actual província de la Dordonya. Per la seva ideal situació
geogràfica, aquesta regió gaudeix d’un clima molt agradable durant totes les estacions
de l’any. A tocar de zones oceàniques, continentals i muntanyoses, ofereix una
sorprenent varietat de matisos. Els quatre colors del Perigord fonent-se en una sola
regió, evoquen la seva immensa diversitat. Al llarg de la ruta, descobrirà les riqueses
que fan del Perigord terra d’elecció del turisme cultural i dels amants de la naturalesa.
DIA 27/04 ∙ BARCELONA – TOULOUSE – SIORAC
DIA 28/04 ∙ SIORAC, SARLAT LA CANEDA, CREUER PER LA DORDONYA I EL CASTELL
DE CASTELNAUD
DIA 29/04 ∙ SIORAC, LA ROQUE ST. CHRISTOPHE, LASCAUX II I LA BASTIDA DE
DOMME
DIA 30/04 ∙ SIORAC, ROCAMADOUR, LA GOUFFRE DE PADIRAC I L´ABADIA DE
SOUILLAC
DIA 01/05 ∙ SIORAC – CARCASSONA – BARCELONA

PREU SOCI/SÒCIA EN CAMBRA DOBLE: 675 EUROS
NO SOCIS 695,- € SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 150 €
Confirmar al telf. 932803760 o a correu@donesavui.cat Ingressar al 2100 0419 91 0200507252 amb nom i cognoms
El Preu Inclou:

El Preu No Inclou:

Transport en modern Autopullman
Assegurança Bàsica de Viatge
Hotel Relais amb encant
Règim de Pensió Completa
Aigua i Vi durant els àpats
Guia Acompanyant especialista en rutes medievals
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari

Tot tipus d’extres
Tot allò No Especificat
Assegurança Opc Cancel·lació 25 EUR

Visites de Temàtica Cultural Incloses:
Visita al nucli històric de Sarlat amb Guia Local · Recorregut amb vaixell pel riu Dordogne ·
Visita guiada del Castell de Castelnaud · Visita de la Ciutat Troglodita de la Roque de
Saint Christophe · Visita guiada de la Cova de Lascaux II · Visita guiada a la Bastida de
Domme · Visita al nucli històric de Romadour amb Guia Local · Entrada a l´Avenc calcari de
Padirac · Visita de l´Abadia Romànica de Souillac · Visita-Passeig a la Ciutadella Medieval
de Carcassona
INFORMACIÓ I RESERVES: GENT D´AVUÍ PER CATALUNYA
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237 7è1ª · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 ·

El PERIGORD · Gent d´Avuí del 27d´abril a l’1 de maig 2013
DIA: 27 abril
DIA 27

LLOC: JARDINETS DE GRÀCIA

HORA: 7 MATÍ
BARCELONA – TOULOUSE – SIORAC

Sortida direcció Girona i França. Breu parada per esmorzar (No inclòs) i continuació fins a
Toulouse, capital del Midi, vila històrica del Sud de França surcada per les aigües del Garona, on
dinarem. Continuació cap al Nord travessant la regió de Midi Pyrénees i la comarca del Quercy fins
arribar a la contrada històrica del Perigord, ubicada a l´interior de la regió atlàntica d´Aquitània,
terra de vins, història i paisatge del massís central francès. Arribada al Périgord Negre, a la suau Vall
de la Dordonya, on ens acomodarem al nostre encantador hotelet. Sopar i Allotjament.
DIA 28

SIORAC, SARLAT LA CANEDA, CREUER PER LA DORDONYA I CASTELL DE CASTELNAUD

Al matí visita guiada a la ciutat de Sarlat, on ressalta la seva ciutadella medieval, i un extens
patrimoni arquitectònic civil i religiós. Acabada la visita, sortida cap a la població de Roque-Gageac,
plaça forta troglodítica de caire medieval, abans però, haurem dinat en un acreditat restaurant de les
rodalies. A la tarda, agafarem un vaixell local, les conegudes Gabarres, per realitzar un recorregut
pel riu Dordogne descobrint encisadors paisatges. A continuació visitarem el magnífic Castell de
Castelnaud, meravellosa fortalesa medieval del segle XII que domina la vall de la Dordonya. El
castell amb una arquitectura típicament militar, tingué rellevància durant la guerra dels 100 anys. A
l´interior hi podrem descobrir les dependències i salons nobles, amb una magnífica col.lecció
d´armes medievals. Posteriorment, retorn a Siorac. Sopar i Allotjament.
DIA 29

SIORAC, LA ROQUE ST.CHRISTOPHE, LASCAUX II I LA BASTIDA DE DOMME

Un cop esmorzats ens endinsarem a la “prehistòria” del Perigord, la Vall de la Vézère, anomenada
també « la Vall de l´Home » per la gran quantitat de jaciments prehistòrics, una de les zones més
riques d´Europa en patrimoni arqueològic.
La primera visita serà a la Roque Saint Christophe, plaça forta troglodita situada al bell mig de les
vessants calcàries erosionades per les forces de la natura, fet que propicià el seu habitatge ara fa més
de 55.000 anys. Es tracta d´una cavitat sinuosa esquitxada de laberints i habitacles en un recorregut
d’un kilomètre, a 80 metres d’alçada, que fou habitada fins a l´edat mitjana. Continuarem cap a la
vila de Montignac, on s’amaguen les importants coves neolítiques Lascaux, allà visitarem la rèplica
exacta de les pintures rupestres.
A la tarda, anirem de nou cap a la Vall de la Dordonya, a la meravellosa Bastida de Domme,
ubicada estratègicament i des d’on podrem gaudir de les millors vistes sobre el Perigord Negre i les
seves frondoses valls (si el clima ho permet). Cada racó ens permet contemplar la singularitat
històrica d´aquesta plaça forta: la ciutadella del segle XIII, les Portes de les Torres, la de la Combe i
la del Bos, així com les encisadores placetes de les Halles i la Rode, on temps enrera s´hi celebraven
populars mercats… Retorn Hotel.
DIA 30

SIORAC, ROCAMADOUR, LA GOUFFRE DE PADIRAC I L´ABADIA DE SOUILLAC

Esmorzar i sortida cap a un dels indrets més emblemàtics de la regió: la població de Rocamadour,
on en plena època medieval hi residí l’insigne català Sant Ramon de Penyafort. Farem un extens
recorregut amb guia local per a conèixer el seu Ajuntament, el Palau dels bisbes, la Basílica de Sant
Salvador, la Cripta de Sant Amador i la Capella de la Verge Negra, així com l´espectacular Calvari
amb un esplèndid panorama de la població i les gorges de l´Alzou. Dinar en un resturant local. A la
tarda anirem a Padirac, l´espectacular avenc calcari de la Causse de Gramat on farem un petit
recorregut en barca pel rierol subterrani de 700 metres. De retorn, pararem a la localitat de Souillac,
per conèixer l´Abadia Benedictina de Sainte Marie, d’estil romànic construida durant el segle XII.
Retorn, Sopar i Allotjament.
DIA 1

SIORAC – CARCASSONA – BARCELONA

Esmorzar i sortida cap al Llenguadoc en direcció a Barcelona. Al migdia dinarem a la Ciutadella
medieval de Carcassona en un acreditat restaurant local. Després de l´àpat, iniciarem el retorn cap a
les nostres llars. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta
pel Perigord.
INFORMACIÓ I RESERVES: GENT D´AVUÍ PER CATALUNYA
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237 7è1ª · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es

