Dia 1r

29/JUNY

ORIGEN – CAMARGA – MARSELLA

Sortida aviat dels nostres pobles. Parada per esmorzar de camí. Farem una primera parada
a la població d’Aigues-Mortes, on veurem les muralles construïdes al segle XII, encara
intactes. Continuarem per carretera amb paisatges de La Camarga, el gran delta del riu
Roine. Voltarem les nombroses llacunes i aiguamolls fins a les Salines de Giraud, on
pararem per gaudir d’unes vistes sobre el riu i les muntanyes de sal de la zona. Travessarem
el riu amb un Ferry, i continuarem per Martigues cap a Marseilla tot passant per la serra de
l’Estaque, que ofereix superbes vistes sobre la ciutat. Dinar en un bufet lliure de Marsella.

Per la tarda visitarem la ciutat, que després d’anys de renovació i restauració dels seus
edificis es presenta ara com una de les perles del sud francès. Veurem la catedral, el nou
passeig marítim amb els nous centres comercials i museus, l’antic far de la bocana del vell
port... prendrem un trenet que ens durà a fer un recorregut per la ciutat fins al punt més alt,
on es troba la Basílica de Notre Dame de la Garde, des d’on es gaudeixen vistes
extraordinàries de tota la ciutat, el port i els voltants.

En acabat, anirem al hotel. Sopar i nit al hotel.
Dia 2n

30/JUNY
MARSELLA – VAIXELL CALANQUES DE CASSIS –
PENYASSEGAT CAP CANAILLE – LA CIOTAT

Sortida de Marsella tot resseguint la costa nord, fins arribar a la població de Cassis. Allà
agafarem un vaixell que ens farà un recorregut tranquil per algunes de les nombroses cales i
racons d’aquesta costa tan accidentada. Tindrem temps de passejar per els carrers
ambientats d’aquesta població marinera.

Dinarem en un restaurant local, i per la tarda amb l’autocar ens enfilarem fins al capdamunt
del Cap Canaille, un cap on es troben els penya-segats més alts de la Mediterrània.
Continuarem ruta fins a La Ciotat, port de pesca conegut de la zona, antiga colònia grega.
Temps per passejar i gaudir de l‘ambient típic de la localitat.

Tornada a Marsella. Sopar i nit al hotel. Al vespre, passejada nocturna per la ciutat.
Dia 3r 01/JUL
MARSELLA – BAUX DE PROVENÇA – ARLES – PONT DE
GARDE – ORIGEN
Sortida de Marsella en direcció a les Baux. Visita del poble i de les impressionants pedreres
d’on s’extreia la bauxita. Continuació cap a Arles, preciosa ciutat als peus del Roine, amb
nombrosos vestigis d’època romana, el lloc on el famós pintor Van Gogh va viure al final de
la seva carrera i va pintar algunes de les seves obres més famoses. Visita i dinar.

Per la tarda, continuarem cap a casa, tot fent una parada al Pont de Garde, el famós pontaqüeducte construït en època romana i un dels monuments més ben conservats a tot França
d’aquella època.

PREU PER PERSONA:

575.-€ EN HABITACIÓ DOBLE
120.-€ SUPLEMENT INDIVIDUAL

INCLOU:
 Modern autocar amb aire climatitzat per realitzar tots els desplaçaments.
 Estada 2 nits a l’hotel Mercure Centre Vieux Port 4* de Marsella en habitacions dobles
amb bany/dutxa.
 Règim de mitja pensió a l’hotel + dinars en restaurants escollits.
 Aigua mineral, vi i cafès als dinars i aigua mineral i vi sense cafè als sopars.
 Assegurança turística mèdica de viatge.
 Excursió tren petit + vaixell 5 caletes + dinar a Cassis.
 Entrades incloses: - Tren turístic de Marseilla
- Baux de Provence..................canteres + castell
- Arles..................................... amfiteatre + teatre Romà
- Pont du Garde....................... Pont + Museu
NO INCLOU:
 Extres en hotels i restaurants.
 Propines.

