23 – JUN – 18 . BARCELONA (Terra Vinea) NARBONE.Sortida a hora acordada per
autopista cap al Llenguadoc francès arribant al Departament de l'Aude on visitarem la
major celler subterrània del sud de França prenent un petit tren que ens submergirà a
un espectacle de llum i so per conèixer la història del vi des de l'època romana, passant
per l'època medieval, recorrent aquesta catedral amb escenes recreades i museus que
mostraran la història de vinyes i vinyaters. dinar a restaurant. A la tarda podrem visitar
el centre de Narbona que queda dividida per el Canal de la Robine, destacant la
majestuosa Catedral de sants Just i Pastor que és la tercera més alta de França i amb
bell Claustre. Passejarem pels voltants de la Place aux Herbes, on es troba el
Ajuntament i l'atractiu barri medieval. Acomodació al nostre Hotel.
24 – JUN – 18 NARBONA (Abadía de Fontfroide, Port-Bacarès) BARCELONA.Al matí,
ens dirigirem a l'abadia cistercenca de Fontfreda que data del segle XI i que
miraculosament manté molt ben conservada la seva església, el seu claustre, la sala
capitular i altres dependències que ens mostrarà un Guia del lloc. Per finalitzar
gaudirem dels seus jardins i terrasses. Acabada la visita seguirem per prendre la carreta
que voreja el mar recorrent la l'istme de Leucate i fent una parada al centre turístic de
Port-Bacares. dinar a restaurant de la nostra ruta. A la tarda es emprendrà el viatge de
tornada per autopista, fent una parada abans d'arribar a nostre lloc de sortida.

(Spt. Individual: 75 € /persona)
EL PREU INCLOU: Bus de luxe durant tot el recorregut.Estancia a Hotel cat 2* en règim de
Mitja Pensió i 2 dinar en restaurants concertats.Entrada y visita en tren a las galerías
subterráneas de "Terra Vinéa"Visita con Guía a la Abadía de Fontfroide.Assegurança
básica.Taxa hotelera. Assegurança cancel.lació. 9 €/ persona.
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