
CERDANYA FRANCESA I ALT ARIEGE

3 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

DIA 1: ORIGEN - PUIGCERDÀ - MONT-LOUIS - 
TREN GROC DE LA CERDANYA - VILAFRANCA 
DE CONFLENT
Sortida en autocar des del nostre lloc d’origen a primera hora del matí en 
direcció a Puigcerdà. Breu aturada per esmorzar (no inclòs al preu). Con-
tinuació fins a arribar a la frontera francesa i després a Mont-Louis. Allà 
farem una interessant visita de caràcter cutural i científic, amb guia local, 
al primer Forn Solar del món. Aquesta instal.lació experimental va ser 
creada l’any 1949. Amb l’energia del sol i un conjunt de miralls aquest forn 
solar es capaç d’arribar a concentrar temperatures de fi ns a 3500 graus. 
A través de la visita guiada aprendrem el funcionament i els usos del forn 
amb explicacions científi ques simples però molt educatives. A última hora 
del matí en dirigirem a l’hotel. Repartiment d’habitacions i dinar. Tot seguit 
ens aproparem fins a la Tour de Carol, punt d’inici del recorrregut del 
Tren Groc de la Cerdanya. Aquest passeig ens permetra recòrrer tota la 
Cerdanya Francesa gaudint dels seus impressionants paissatges d’alta 
montanya comodament asseguts als típics vagons d’aquest tren que s’ha 
convertit en tot un icòne de la Cerdanya. Un cop que arrivem a Vilafran-
ca del Conflent, a peu del Canigó, tindrem un mica de temps lliure per 
passejar per aquesta bonica població medieval envoltada per muralles i 
que va ser declarada Patrimoni de l’Humanitat per la Unesco. Retorn a 
l’hotel, sopar i allotjament. 

DIA 2: FOIX- MIREPOIX
Esmorzar i sortida en direcció a França. Durant el dia d’avui visitarem 
dues de les poblacions més destacades de l’Alt Ariège: Foix i Mirepoix. 
Anirem recorrent el mateix camí que fa el riu Ariège, que dona nom a la 
vall, fins a arribar a Foix, capital de la regió. Allà visitarem la població i el 
seu important Castell Medieval, seu de d’on governaven el Comptes de 
Foix. La visita es realitzarà amb guia local, lo que ens permetrà aprofi tar 
molt més la visita per apendre la rellevàcia històrica i cultural d’aquesta 
població i el seu castell. Dinar en restaurant. A la tarda ens aproparem 
fins a Mirepoix, preciosa població on destaca la seva Plaça Medieval 
Porticada amb bigues de fusta i cases de tova i argila. La visita es com-
pleta amb la Catedral Gòtica de Sant Maurici, dels segles XII i XIII, amb 
la seva impressionant nau central, la segona més gran de tota Europa. A 
última hora de la tarda retorn al nostre hotel, sopar i allotjament.

DIA 3: FONT ROMEU - PUIGCERDÀ -ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. La primera visita del matí serà la Ermita de Font 
Romeu, on trobarem la verge més venerada de tota la Vall. Com el seu 
nom indica, l’indret fa referència als peregrins, en aquella època anome-
nats romeus, que passaven per aquesta vall fent el Camí de Sant Jaume. 
Tot seguit ens dirigirem cap a Puigcerdà per acabar de passar el matí a 
la capital de la Cerdanya. Podrem passejar pel seu conegut llac o el seu 
mercat setmanal que celebra cada diumenge. Retorn a l’hotel i dinar. A 
la tarda realitzarem en retorn als nostres punts d’origen. Arribada, fi 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)

   2020 JUNY           04 / 11

    2021 OCTUBRE     15 / 22

    325 €

    325 €
    Suplement Habitació Individual: 78 €

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 3* - Pensió completa des del dinar del primer dia fins al dinar de l’últim dia, amb 
aigua i vi. Café inclós a migdia.
• Visites amb guia local: Forn Solar de Mont-Louis i Foix.
• Tren Groc de la Cerdanya, trajecte La Tour de Carol - Villefranche de Confl ent.
• La resta de visites del programa es realitzaran amb el/la nostra guia.
• Assegurança d’assistència en viatge i assegurança de cancel·lació (veure condicions a 
la web).

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

CIRTUIT

ESTRELLA

monumental qualitat/Preuautocar


