
COSTA BLAVA - NIÇA - MONACO
5 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

DIA 1: PUNTS D’ORIGEN - ARLES -- NIÇA
Sortida  des del nostre lloc d’origen en direcció a França. Breu parada per esmorzar 
(a càrrec dels clients). Continuació en direcció a Montpellier i Nimes. Arribada a 
Arles on ens estarà esperant la nostra guia local per realitzar una visita a aquesta 
preciosa ciutat de la Provença. Arles, amb dos mil anys d’història, ha mantingut 
un patrimoni arquitectònic excepcional que la converteix en un verdader museu a 
l’aire lliure. Descubrirem l’Anfiteatre Romà (les Arènes), el Teatre Antic, la Plaça 
St Trophime amb el seu claustre i la seva església, la Plaça del Foro, les Termes 
Romanes de Constantí. Però Arles també es coneguda per ser la ciutat del pintor 
Van Gogh des de l’any 1888. Veurem els carrers i paratges on es va inspirar per 
realitzar algunes de les seves millors obres com Els Girasols o el Café La Nuit. Dinar 
en restaurant. A la tarda continuarem la nostra ruta fins a arribar al nostre hotel de 
Niça. Repartiment d’habitacions, sopar i allotjament.

DIA 2: NIÇA - GRASSE (Perfums Fragonard) - CANNES - NIÇA
Esmorzar a  l’hotel. Avui coneixerem dues poblacions emblemàtiques de la Costa 
Blava: Grasse i Cannes. Al matí ens dirigirem a Grasse, capital mundial del perfum. 
Dels 200 perfumistes que hi ha al món, 40 es troben en Grasse. Vistarem, amb el 
museu de la fàbrica més antiga del món de perfums: Fragonard. Grasse també és 
una ciutat medieval que posseeix autèntics tresors de l’arquitectura genovesa i 
provençal: palauets i cases restaurades dels segles XVII i XVIII, carrerons estrets i 
laberíntics que condueixen a una bella Catedral, porxades, arcades i places amb 
fonts plenes d’encant. Acabada la visita ens dirigirem a Cannes. Dinar en restau-
rant. A la tarda conèixerem la famosa ciutat de Cannes, coneguda mundialment 
pel seu festival de cinema. Agafarem un trenet turístic que ens durà a conèixer la 
ciutat i els seus monuments més destacats, el famós Passeig de la Croisette, de 3 
kms. de longitud, el Palau dels Festivals, la Platja del suntuós Hotel Majestc, etc. 
A l’hora estipulada, retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 3: NIÇA - MÒNACO - ÈZE - NIÇA
Esmorzar a l ’hotel. Sortida en direcció al petit Principat de Mònaco per la famosa 
carretera Moyenne Corniche, amb boniques vistes sobre el Mediterrani i la penín-
sula de Cap Ferrat. Arribada a Mònaco i inici de la visita amb el/la nostre guia local. 
Mònaco és el símbol el segon pais més petit del món amb 2 km2, una ciutat-estat 
regida per una monarquia hereditària. Actualment és una de les destinacions més 
luxoses i glamuroses de tota Europa. Arribarem a la zona de la Catedral, molt con-
curreguda per ser el lloc d’enterrament dels prínceps i princeses. Podrem accedir a 
l’interior de la Catedral i visitar les tombes de Rainier i Grace Kelly. A continuació 
ens aproparem fins al Palau dels Prínceps on gaudirem d’espectaculars vistes so-
bre el principat. Tot seguir baixarem fins a Montecarlo i el Casc Antic, anomenat 
Le Ròcher, i ens aproparem fi ns al famossissim Casino de Montecarlo on podrem 
entrar al vestívul per contemplar la seva fastuosa decoració. Dinar en restaurant. 
A la tarda, de tornada cap a Niça, ens aproparem fins a Èze, un pintoresc poble 
medieval que es troba al capdamunt d’un espectacular penya-segat des del que 
podrem contemplar espectaculars vistes del Mediterrani i la Costa Blava. A l’hora 
convinguda retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 4: NIÇA - ANTIBES - SAINT PAUL DE VENCE - NIÇA
Esmorzar a  l’hotel. Totes les visites del dia d’avui les farem amb guia local. Co-
mençarem per Antibes on realitzarem una visita al Casc Anic rodejat de muralles 
d’aquesta bonica població de la Costa Blava. Continuació fins arribar a Saint-Paul 
de Vence, considerat com un dels pobles més bonics de França. Passejarem entre 
antigues cases de pedra rodejades per estrets carrerons adoquinats, escales 
tortuoses i una antiga font. Dinar en restaurant. A la tarda tornarem a Niça per rea-
litzar la visita a la capital de la Costa Blava. Destaca el seu Casc Antic amb façanes 
colorides i persianes típicament mediterrànees, La Plaça del Palau de Justícia, la 
Plaça Rossetti, i la Catedral Rusa de Sant Nicolau, la catedral ortodoxa més gran 
fora de Rusia, el Passeig dels Anglesos, un passeig marítim de7 kms de longitut. 
Retorn a l’hotel i allotjament.

DIA 5: NIÇA - AIGUES-MORTES - MONTPELLIER - PUNTS D’ORIGEN
Esmorzar  a l’hotel. Carregarem maletes i ens dirigirem cap a Aigues-Mortes, al 
departament de La Camarga. Visitarem aquest preciosa població fundada en el se-
gle XIII per Sant Lluís amb el propòsit de desenvolupar el comerç amb Itàlia i Orient. 
Avui dia compta amb un conjunt arquitectònic molt ben conservat que presenta un 
aspecte d’autèntica Fortalesa Medieval. Dinar en restaurant a la franja costanera 
de Montpellier. Tarda en ruta fins a arribar al punt d’origen. Arribada, final del viatge 
i dels nostres serveis.

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la reserva. Un 
cop realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

      DATES DE SORTIDA               PREU (per persona)

    14 abril 2022

  ...

   885 €

    ...
    Suplement Habitació Individual: 205 €

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU

• Circuit en autocar “Gran Confort”. Guia acompanyant de la nostra agència.
• Hotel 4* a Niça.
•  Pensió completa des del dinar del primer dia fins al dinar de l’últim dia, amb 
aigua i una copa de vi o cervesa. Café inclós a migdia.
• Guia local a Arles, Niça, Mònaco. Resta de visites amb el/la nostre guia.
• Entrades de incloses: Fàbrica de Perfums, Catedral de Mònaco.
• Tren Turístic a Cannes.
• Assegurances:  Assistència en viatge + Cancel.lació de viatge (Veure 
condicions).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres als hotels i restaurants,   
propines, cap altre servei no especificat en el 
programa.
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