27/06 BARCELONA - CARCASSONNE Dinar, sopar i allotjament.
Sortida de Barcelona cap a la frontera i creuant el Rosselló, arribada a La Cité de Carcassona, la
major ciutadella fortificada d'Europa, amb 3 quilòmetres de muralles i 52 torres emmerletades,
que es reflecteixen en el riu Aude que discorre als seus peus . Inclosa en el Patrimoni Mundial de
la UNESCO, aquesta famosa i impressionant ciutat medieval és una de les destinacions més
visitats de França. Intramuros, carrers empedrats, cases i places medievals, el castell comtal,
etc., que han estat escenari de nombroses pel·lícules, ens transportaran a una altra època.
Dinar en un restaurant intramuros. A la tarda, visita amb guia local d'aquesta màgica
població medieval. A una hora convinguda, sortida cap a l'hotel. sopar i allotjament.
28/06 CARCASSONNE (Mirepoix, Villemagne, Castelnaudary - Lagrasse) Pensió completa
Esmorzar. Sortida cap a Mirepoix, Reconstruïda al s. XIII després d'una inundació, aquesta
'bastide' conserva del seu passat medieval, així com la magnífica plaça porticada. envoltada de
belles cases d'entramat sobre galeries de fusta, entre les que destaca la vella façana de la casa
dels Cònsols, ornamentada fustes típiques de l'Edat Mitjana .. Continuació cap al Castell de
Villemagne, on podrem degustar els famosos vins DO de Cabardès. Dinar a Castelnaudary,
ciutat de la qual és originari el Cassoulet, el plat típic de la regió. A la tarda, sortirem cap a
Lagrasse. Al cor del massís de les Corbières, a la vora d'un plàcid riu, aquest pintoresc poble,
inclòs entre els més bonics de França, les seves cases medievals, el vell mercat del segle XIV amb
pilars de pedra, els seus vestigis d'antigues muralles i la seva Abadia de Nôtre-Dame dominada
per una imponent torre-campanar. Temps lliure i després, retorn Sopar i allotjament.
29/06 CARCASSONNE (Albi, Cordes-sur-Ciel) Pensió completa
Esmorzar i sortida cap a Albi, fascinant ciutat d'origen càtar a la vora del riu Tarn, en les aigües
es reflecteix un superb conjunt arquitectònic en el qual destaquen la catedral de Santa Cecília,
amb aspecte de fortalesa i construïda amb maó i el Palau de la Berbie , antic palau episcopal que
alberga el Museu Toulouse-Lautrec. La barreja de maó i pedra ha atorgat a Albi el merescut nom
de 'ciutat vermella'. Dinar en ruta. A la tarda ens traslladarem a Cordes-sur-Ciel (pujada en
trenet), magnífica 'bastida' albigesa que posseeix un conjunt patrimonial gòtic en un estat de
conservació excepcional, amb esplèndides carrers i mansions medievals, a més de belles vistes
panoràmiques sobre la regió circumdant. Pujarem fins a la bastida amb un trenet i tindrem
temps lliure per recórrer la vila fins a l'hora de baixar per iniciar el retorn a l'hotel sopar i
allotjament.
30/06 CARCASSONNE - Rennes le Château (inclou visita comentada+entrada) – Castell
cátar de Queribus (entrada inclosa) – BARCELONA
Després de l'esmorzar, sortirem direcció Rennes le Chateau, (inclou visita
comentada+entrada) aquest poble misteriós amaga una de les histories mes singulars i
fascinants. Es parla d’ un extraordinari tresor, la dinastia secreta de Jesús ... Rennes-LeChâteau alberga un dels enigmes més evocadors de sempre. Tractem de desvetllar en una
conscienciosa investigació què hi ha de cert i què de farsa en aquesta història. Pararem per
dinar en un restaurant. De tornada a Gualba, pararem per visitar el Castell de Queribus
(entrada inclosa). Després de la visita iniciarem la tornada a BARCELONA

PREU: 540 € / Persona
Suplement individual: 150 €

EL PREU INCLOU












Autocar privat durant tot el recorregut amb modernes comoditats i mesures de seguretat
Guia acompanyant professional durant tot el recorregut per informar i per a la correcta
organització de les visites i serveis del viatge
4 dies/ 3 nits d’Hotel 3*** Centre Carcassonne
Regim de pensió completa incloent: un dinar en restaurant de la Cité amb el famós plat
Cassoulet, típic de la regió.
Visita amb guia local a la ciutat de Carcassone
Visita d'un celler i degustació de vi DO Cabardès
Trenet de Cordes-sur-Ciel (anada i tornada)
Visita + entrada Rennes le Château
Entrada al Castell cátar de Queribus
taxes turístiques de l'hotel
Assegurança de Viatges

EL PREU NO INCLOU:
-Begudes, extres personals i Qualsevol servei no esmenat al apartat "El preu inclou"
Punts de recollida:
Barcelona / Granollers / Gualba / Girona

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ:
FATEC 932 150 233 (9:00-15:00 H)
turisme@fatec.cat www:fatec.cat

