GENT D’AVUI
PARCS NATURALS
del LLENGUADOC
Parc dels Bambús Gegants
La Llacuna de Thau
Nimes i Avinyó i Montpeller,
ciutats d’Història i d’Art
Els Grans Espais Naturals del Llenguadoc destaquen per la seva gran versatilitat, diversitat i per
la gran bellesa dels seus paisatges, on hi trobem Les Cevennes, en el territori interior, i també ciutats
com Nimes i Avinyó que destaquen pel seu urbanisme d’arrels romanes i neoclàssiques i que en
època medieval van estar lligades a l’antiga història catalana.
DIA: DIVENDRES 2 NOVEMBRE

LLOC: Pg. De Gràcia / c/Còrsega (Jardinets)

HORA: 07.00 matí

02/NOV · BARCELONA – MONTPELLER – NIMES (VISITA CIUTAT)
03/NOV · NIMES, EL PARC DELS BAMBÚS, LES CEVENNES I AVINYÓ
04/NOV · NIMES – LLACUNA DE THAU – PEZENAS – BARCELONA

Sortida del 2 al 4 de novembre del 2012
PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE : Socis/es 405,- €
NO Socis/es 425,- € - SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 75,- €
(Confirmar al 932803760 o a correu@donesavui.cat i ingressar import
al cc de La Caixa 2100 1190 74 0200104244 posant nom i cognoms)

El Preu Inclou:
Transport en modern Autopullman
Assegurança Bàsica de Viatge
Novotel Nimes Atria Centre***
Habitacions dobles amb bany complet
Viatge amb règim de Pensió Completa
Vi i Aigua als àpats
Guia Acompanyant especialista en Occitània
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari

El Preu No Inclou:
Tot tipus d’extres
Tot allò No Especificat
Assegurança de Cancel·lació15€

Visites de Temàtica Cultural Incloses:

Visita guiada de la ciutat de Nimes i el seu monumental barri antic · Visita del Parc
de Bambús Gegants · Trajecte panoràmic pel Parc Natural de les Cevennes amb
autocar · Visita al barri antic i al Palau dels Papes d’Avinyó · Trajecte per la Llacuna
de Thau i visita a la Vila històrica i d’Art de Pezenas
INFORMACIÓ I RESERVES: GENT

D’AVUI CATALUNYA – Telf. 932803760

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377

PARCS NATURALS del LLENGUADOC · Viatge de 3 dies
DIA: DIVENDRES 02 NOV

DIA 2

LLOC: Pg. De Gràcia / c/Còrsega (Jardinets)

HORA: 07.00

BARCELONA – MONTPELLER – NIMES (VISITA CIUTAT)

Sortida en direcció a La Jonquera. Breu parada en el trajecte per esmorzar (No Inclòs). Continuació
de la ruta tot travessant el Rosselló i vorejant el litoral mediterrani i de Bessiers fins arribar a la
ciutat de Montpeller. Al matí farem la visita panoràmica de la ciutat de Montpeller on hi ressalta la
magnífica Catedral de Saint Pierre, erigida durant el segle XIV en estil gòtic i el Museu Fabre de
Belles Arts. També hi destaquen altres edificis notables com els Banys àrabs, la Place Royal,
l’antiga Facultat de Medicina del segle XII, considerada una de les més antigues de França, i
finalment l’Arc de Triomf. Després de dinar anirem a Nimes per conèixer el seu centre històric,
presidit pels monuments d’origen romà, com la magnífica “Maison Carrée”, el temple consagrat al
culte imperial erigit durant el segle 1 AC. i el fabulós “Amfiteatre Romà”, així com l’Arena de Nimes,
edificada l’any 27 AC. en temps de l’Emperador August, sense oblidar-nos del Nimes medieval i
modern, on trobarem les principals avingudes i places, com la Place aux Herbes, la Place de
l’Horloge o la Place du Marché, els veritables nuclis de la vida popular local. També coneixerem
la Catedral de Saint Castor, construïda durant el segle XI amb nombroses escultures romàniques, la
bonica església de Saint Paul d’estil neo-romànico bizantina. Posterior trasllat a l’hotel pel sopar i
allotjament
DIA 3

NIMES, EL PARC DELS BAMBÚS, LES CEVENNES I AVINYÓ

Després d’esmorzar sortida cap a Anduze, situada a les portes del Gran Espai Natural de Les
Cevennes, on farem un agradable recorregut a través d’un inèdit i sorprenent trajecte de 13
quilòmetres per carreteres de muntanya fins arribar a Saint Jean du Gard. Posterior trasllat al
Parc exòtic de Bambús, conegut també amb el nom de Prafrance. L’artífex d’aquest parc fou Eugène
Cevnci, a l’haver estat força temps pels territoris de l’Asia Oriental i altres països. Afavorit per un
micro-clima especial, ens endinsarem en aquest bosc de bambús de 35 hectàrees, el més gran
d’Europa, i amb una gran varietat d’espècies que arriba al centenar, allà hi trobarem també
altres arbres importats de Laos, Japó, Xina i una notable mostra de sequoies de Califòrnia.
Acabada la visita, sortida cap a Avinyó i dinar en un acreditat establiment. A la tarda farem la
visita de la històrica i papal ciutat monumental, ja que fou antiga capital política, econòmica i
pontifícia, anomenada “In altera Roma”, que en el segle XIV es va convertir en la Capital
Mundial de la Cristiandat i seu del Papa de Roma. A destacar l’excepcional riquesa del seu
nucli històric, amb el magnífic Palau dels Papes i el Pont de Saint Bénézet, sense oblidar-nos d’altres
monuments repartits pel seu centre històric i monumental. Acabada la visita retorn a l’hotel. Sopar i
allotjament
DIA 4

NIMES – LA LLACUNA DE THAU – PEZENAS – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a un dels Espais Naturals més singulars del Llenguadoc com és la
gran Llacuna de Thau amb les seves magnífiques platges externes i les seves extenses zones de
maresmes internes que són un gran espai natural protegit i catalogat com lloc de pas i estada d’aus.
Posterior arribada a la ciutat històrica de Pezenas, petita població d’interior coneguda com a vila
d’art i història per haver estat lloc de residència dels governadors del Llenguadoc així com ciutat
lligada a la memòria històrica del famós Molière ja que entre els anys 1647 i 1657 hi residí
juntament amb altres amics actors, de manera que podrem fer una visita al Museu “Le Scénovision
Molière”, dedicat a tant singular i famós personatge. Així mateix acabarem amb la visita al
sorprenent conjunt històric i arquitectònic de la ciutat amb una arquitectura única per les seves
senyorials mansions dels segles XV al XVIII. Farem el dinar de comiat en un dels restaurants locals a
base d’un típic menu llenguadocià. A la tarda, després d’una agradable sobretaula, continuació fins
arribar a Barcelona. Final del trajecte i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta
ruta pels Parcs Naturals del Llenguadoc.
INFORMACIÓ I RESERVES:

GENT D’AVUI PER CATALUNYA Telf. 932803760
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377

