
ROCAMADOUR - QUERCY  
PEYREGORD NEGRE - TOLOUSE

5 DIES | TOT INCLOS

DIA 1: PUNTS D’ORIGEN - CAHORS - ROCAMADOUR
Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a França. Breu aturada per esmorzar a càrreg dels nostres clients. Continuació per auto-
pista en direcció Tolouse fins arribar a Cahors. Dinar en restaurant. A la tarda visitarem aquesta preciosa ciutat d’occitània amb el Trenet 
Turístic, recorrent es seu casc antic amb la Catedral, Casa d’Enric IV, Arc de Diana i el seu monument mès emblemàtic: el Pont Valentré, 
un pont de pedra fortificat del segle XIV declarat Patrimoni de la Humanitat per la Uneco. Tot seguit ens dirigirem cap a Rocamadour. 
Arribada al nostre hotel, repartiment d’habitacións, sopar i allotjament. 

DIA 2: ROCAMADOUR - FIGEAC
Esmorzar a l’hotel i visita a Rocamadour amb guia local. Edificat a la part alta d’un penya-segat que domina les goles del riu Alzou, 
aquest poble medieval desgrana els seus santuaris semitroglodítics en un decorat de postal plena d’encant i espiritualitat. Rocamadour 
és abans de res un lloc reconegut de peregrinació des del segle XII. Podrem visitar La Plaça dels Santuaris amb la Basílica Saint Sau-
veur, l’Esglesia Saint-Amadour, la Capella Notre-Dame amb l’estàtua de fusta de la Verge Negra i la Capella Saint-Michel, a més de 
passejar pels seus carrers. Dinar a l’hotel. A la tarda agafarem l’autocar per arribar fins a Figeac, ciutat que compta amb un casc antic 
medieval arquitectònicament molt ric i ple d’encant. Visita amb guia local. La bonica Plaça de les Escriptures és una etapa fonamental 
en el circuit del centre històric. En ella, destaca la immensa rèplica en granit negre de la Pedra de Roseta descoberta per Jean-François 
Champollion, fill de Figeac. Al casc antic també destaca el Palau de la Moneda, una esplèndida mansió medieval del segle XIII. A l’hora 
convinguada retornarem a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 3: PEYREGORD NEGRE: SARLAT LA CANEDA - PASSEIG EN GABARRA - DOMME
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció al Peyregord Negre. La primera visita serà a la seva capital,  Sarlat-la-Caneda, un dels conjunts 
medievals més bells d’Europa. La ciutat té el rècord de densitat en monuments històrics classificats o llistats en l’inventari nacional 
amb 65 monuments i edificis protegits. Visitarem, amb guia local, el seu casc antic on destaca  la Catedral de Saint-Sacerdós, la cuirosa 
Llanterna dels Morts, la Plaça de les Oques, la Plaça de la Llibertat, l’Esglèsia-Mercat i els característics edificis i carrers medievals que 
han donat esplendor a la ciutat. Dinar en restaurant. A la tarda en aproparem fins a la Roque de Gageac, petit poble catalogat com un 
dels més bonics de França. Allà farem un deliciós Passeig en Gabarra, vaixells típics de la regió que son rèpliques modernes i segures de 
les gabarres dels antics pobladors de la Vall el Riu Dordogne.  Acabada la visita en aproparem fins a la bonica població de Domme. Val la 
pena apropar-se fins a aquesta vila emmurallada, penjada sobre un penya-segat, per gaudir de la vista majestuosa sobre la vall del Dor-
dogne. A última hora de la tarda retorn al nostre hotel, sopar i allotjament.

DIA 4: QUERCY: GOUFFRE DU PADIRAC - CARENNAC - LOUBRESSAC - AUTOIRE
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a la Gouffre du Padirac per visitar aquesta meravellosa obra de la natura. Després d’un descens 
vertiginós en ascensor a 103 metres de profunditat, embarcarem pel riu subterrani per a fer una passejada amb barca al llarg de les ga-
leries majestuoses. Descobrirem el Gran Penjant, estalactita gegant de 60 metres d’altura, el llac de Gours o la Sala de la Gran Cúpula el 
sostre de la qual es troba a 94 metres d’altura. Aquesta ofereix una multitud de concrecions, canelobres, cascades de calcita, escultures 
increïblement barroques i encantadores, formades durant milions d’anys. Dinar a l’hotel. A la tarda visitarem 3 dels pobles més bonics 
del Parc Natural de le Causses du Quercy: Carennac, Loubressac i Autoire. Aquest petits pobles pertanyen a l’associació dels Pobles 
Més Bonics de França i es caracteritzen pels seus carrerons adoquinats amb cases de pedra ocre, teulades de teules marrons, finestres 
esculpides o fins i tot els seus colomars quadrats que els hi donen un estil excepcional. Aquests pobles encarnen l’esperit del Lot. Retorn 
al nostre hotel, sopar i allotjament.

DIA 5: TOLOUSE - PUNTS D’ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Carregarem maletes a l’autocar i ens dirigirem cap a la capital d’Occitàia, Tolouse, on realitzarem visita als seus prin-
cipals atractius turístics amb guia local: el Capitole, l’edifici més representatiu de la ciutat i que s’alça a la plaça del mateix nom des del 
segle XVIII, la Basílica Saint- Sernin, inscrita per això en el Patrimoni Mundial de la Unesco. Dinar en restaurant. La tarda la passarem en 
ruta en direcció al nostre lloc d’origen. Arribada, final del viatge i dels nostres serveis.

PROGRAMACIO

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.

                 SORTIDA                    

      04 i 11 abril 2022 785 €

    Suplement Habitació Individual: 230 €

EL PREU INCLOU • 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. • Circuit en 
autocar en territori francès. Guia acompanyant de la nostra agència. Guia local 
en totes les visites que especifica el programa. • Assegurances: Assistència en 
viatge + Cancel.lació de viatge (Veure condicions).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres als hotels i restaurants,   
propines, serveis no especificats en el programa.
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