
        RUTA ENOLÒGICA I MONUMENTAL 

                               ELS GRANS VINS DE FRANÇA 

                                  CIUTATS D´HISTÒRIA I ART 

 DIA: 17 Abril 2018                                      LLOC: Pl Marcet, Sabadell                                                  HORA: 06h30 

VISITES INCLOSES:  

Visita de la vila medieval d´Auvillar · Visita guiada de 

Bordeus · Visita guiada de St Emilion · Visita guiada d´una 

Bodega i Degustació de Vi de Bordeus · Visita d´Arcachon i 

Passejada en barca al Cap Ferret · Visita guiada de Cognac · 

Visita de la Bastida de Blaye · Visita guiada de Moissac  

Del 17 al 21 d´abril 2018 

L´AULA DE SABADELL 

17/04  Sabadell - Auvillar - Bordeus  

18/04  Bordeus i Saint Emilion  

19/04  Bordeus, Arcachon i passeig en barca al Cap Ferret 

20/04  Bordeus, visitem Cognac i la Bastida de Blaye  

21/04  Bordeus - Moissac - Sabadell  

 

EL PREU INCLOU: 

Transport en modern autopullman  
Hotel 3*** Sup / 4**** Bordeus   
Viatge amb règim de Pensió Completa 
Aigua i Vi durant els àpats 
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari 
Guia acompanyant des de Barcelona 
Assegurança d’assistència i cancel·lació 
Propines Guia i Xòfer 
Grup Mínim 35 participants   

 
EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 
Tot allò No Indicat 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Aquitània, filla del sud de França, acariciada per l’aigua i el vent de l’Atlàntic i famosa pel seu vi i gastronomia, és la terra 

del bon viure.  A qui la visita, regala natura generosa i plena que inciten al millor plaer, juntament amb el bon apreci del seu 

majestuós patrimoni. Des del blau rectilini de la seva costa fins el verd de les seves terres interiors, Aquitània ens espera 

amb els braços oberts. Cal destacar especialment la meravellosa Bordeus, ciutat d’art, de cultura i d’història que conserva 

un excepcional patrimoni arquitectònic del segle XVIII 

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

  850 € 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  200 € 
 

ACOMPANYANTS NO SOCIS +50 € 

        BORDEUS 
          I AQUITÀNIA  



BORDEUS 
I AQUITÀNIA 

Del 17 al 21 d´abril 2018 

L´AULA DE SABADELL  

17/04  SABADELL - AUVILLAR - BORDEUS 

Sortida del punt d´origen en direcció a Girona i França. Breu parada per esmorzar (No inclòs) i continuació del viatge 
atravessant el Rosselló i el Midi fins arribar a la petita localitat d´Auvillar, surcada per les aigües del Garona. Dinar en un 
restaurant local. A la tarda, breu passejada per aquest bucòlic poblet, catalogat com “un dels pobles més bonics de 
França” per la seva Place des Halles, amb la llotja circular i una arquietctura medieval, on  hi destaca la torre del rellotge 
i la petita església de St Pierre. Continuació cap al Nord atravessant la Vall de la Garona fins arribar a la regió atlàntica 
d´Aquitània i del gran Sudoest francès. Arribada a Bordeus, la seva capital. Sopar i Allotjament a l´hotel.  

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

18/04  BORDEUS I SAINT EMILION 

Esmorzar a l´hotel i visita guiada a la ciutat de Bordeus, capital de la comarca de la Gironda i de la regió 
d´Aquitània, a peus de l´estuari de la Gironda, entre els rius Garona i Dordonya. Començarem la visita duent a terme 
una interessant panoràmica a través de les principals avingudes i places, situades al marge est del Garona, una ciutat 
que s´ha anat ennoblint amb el pas dels segles. La modernitat i l´antiguitat es conjuguen magistralment constituint una 
ciutat plenament cosmopolita, oberta al món des d`èpoques immemorials mercè al seu port històric, d´on sorgiren les 
grans gestes colonials cap a l´Atlàntic i Ultramar... Coneixerem el patrimoni del segle d´Or bordelès, el XVIII, on 
sobresurten el Teatre, el famós barri de Saint Pierre i la Plaça de la Borsa. També coneixerem la meravellosa catedral de 
Saint André, l´Ajuntament i els palauets particulars, que van esquitxant tot el conjunt monumental urbà... Al migdia, 
Dinarem en un acreditat restaurant. A la tarda, sortirem cap a Saint Emilion, la joia d´Aquitània. Aquest poble es 
troba en un marc incomparable de paisatges vitivinícoles. Aquesta localitat nasqué al voltant de la tomba de Saint 
Emilion, monjo ermità d´origen bretó que trobà en aquestes contrades un idíl·lic espai per al seu retir. Fou durant el 
segle VIII que s´hi construí una ermita escavada sota un promontori. La ciutat medieval concentra nombrosos 
monuments històrics, com l´església subterrània, les catacombes, la capella de la Trinitat, etc... Però Saint Emilion 
també és una magnífica etapa pels amants del vi, és aquí on es troben les millors bodegues de reputació internacional. 
Durem a terme una bona degustació d´aquests Vins... Acabades les visites, retorn a l´hotel. Sopar i Allotjament.  

19/04  BORDEUS, VISITEM  ARCACHON I PASSEJADA EN BARCA AL CAP FERRET 

Esmorzar a l´hotel i sortida cap a un dels indrets més singulars del paisatge d´aquesta regió, els aiguamolls 
d´Arcachon, situats al vèrtex occidental de la desembocadura del Garona. Aquestes contrades ja eren famoses al segle 
XIX amb la revifalla dels balnearis a França, però també per la lleva d´ostres, úniques a França... Visitarem el seu poble 
pesquer, amb atractius carrerons comercials, amb una llarga tradició marinera... Agafarem una barca per atravessar 
l´estuari fins arribar al Cap Ferret, a l´altre extrem del vèrtex, amb un paisatge veritablement sorprenent, dons a una 
banda hi trobem 7000 hectàries de boscos, i a l´atra banda grans extensions de dunes immenses, com les Dunes de 
Pyla. També observarem el grandiós far de Cap Ferret, que s´alça a 53 mts. Retorn a port i Dinar en un restaurant 
de les rodalies. A la tarda, tornarem a Bordeus per a seguir coneixent la ciutat. Sopar i Allotjament a l´hotel.  

20/04  BORDEUS, VISITEM COGNAC I LA BASTIDA DE BLAYE 

Esmorzar a l´hotel i sortida cap al Nord d´Aquitània fins arribar a la localitat de Cognac. Visitarem aquesta famosa 
ciutat, amb un esplèndid centre històric ubicat sobre les aigües del riu Charente. Fou una vila important en època 
feudal, moment que s´alçaren els grans palaus i les “cases dels negociants de conyac”. Al bell mig del “vieux Cognac” hi 
sobresurten les famoses cases de fabricació de Cognac com el Palau d´Otard, lloc de naixament del rei Francesc I, Rémy 
Martin i Camus... Durem a terme una degustació de Cognac francès al Castell d´Otard (o alguna de similar) , on podrem 
assaborir els famosos aiguardents locals... Al migdia, Dinarem en un bon restaurant local. A la tarda, de retorn, 
aprofitarem per a conèixer la ciutadella medieval de Blaye, situada molt a prop de l´estuari de la Gironda. Fou coneguda 
des de l´antiguitat com a bastió feudal, plaça forta que vigilava l´entrada a les comarques de Bordeus. Vauban li va 
donar el retoc actual, amb un sistema defensiu singular, anomenats com el “Fort Paté”, sobre l´illa que du el mateix 
nom, i el “Fort Médoc” a l´altre marge del riu. Durant la visita podrem descobrir les muralles, el polvorí, les sales de la 
guarnició militar, etc... Retorn a Bordeus. Sopar i Allotjament a l´hotel.  

21/04  BORDEUS - MOISSAC - SABADELL  

Esmorzar a l´hotel, deixem Bordeus i sortida cap al Midi, fins arribar a la veïna localitat de Moissac. Visitarem 
aquesta fabulosa localitat medieval, situada a la conca del Tarn, fomant un meravellós llac just al bell mig de la vila, on 
també hi és present el canal del Garona, formant un indret màgic envoltat d´aigua. També és coneguda per ser una 
cruïlla de camins històrics, amb més de 1000 anys d´antiguitat, sobretot com a etapa clau del camí de Sant Jaume, on hi 
destaca un patrimoni religiós inversemblant, coronat pel conjunt abacial de Sant Pere, amb un meravellós claustre 
d´estil romànic i l´església, de gran valor arquitectònic. També hi ressalten petites rues medievals i places encisadores, 
que fan d´aquesta vila una joia artística del Midi. Al migdia dinarem en un restaurant local. Després de l´àpat, iniciarem 
el retorn cap a les nostres llars desitjant que hagin gaudit dels racons que França ofereix als seus visitants.…  

 

* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT  

I PER MOTIUS LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



Bordeus i Aquitània 

 

 

 

 

 

 
CONDICIONS DE RESERVA 

 
 
RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar a Kulturàlia Viatges – Tel 93 496 14 67 

a partir del dia 08 de gener del 2018. 

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 18’30h. 

 
 

NOTES ADDICIONALS: 

- Les habitacions individuals són molt limitades.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent.  

- Preguem facilitar el número de soci en el moment de formalitzar la reserva  

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS:   

Caldrà abonar una paga i senyal de 350,00€ per plaça entre el 22 i el 26 de gener de 2018. 

La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre la paga i senyal. 

 

La resta del pagament caldrà fer-la entre el 12 i el 16 de març de 2018.   

 

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621 * 

“La Caixa”:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748 * 
 
* Cal indicar NOM + COGNOM + “BORDEUS AULA” 
 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  
 
Paga i señal NO reemborsable 

50% de despeses de cancel·lació entre 29 i 15 dies abans de la data del viatge. 

75% de despeses de cancel·lació entre 14 i 7 dies abans de la data del viatge. 

100% de despeses de cancel·lació entre 6 dies i la data del viatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del 17 al 21 d´abril del 2018  

   L´AULA DE SABADELL 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 
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