PROGRAMA
BRETANYA – NORMANDIA
estiu del 2008
1r dia
LLEIDA – BURDEUS
Sortida de bon matí en direcció a Vielha. Esmorzar en terres catalanes i continuar el
recorregut fins l’hora de dinar, a l’autopista francesa a l’alçada de la ciutat d’Agen. A la
tarda arribada a Bordeus i visita amb guia local. Sopar i dormir.
2n dia
BORDEUS – LA ROCHELLE – RENNES
Esmorzar i sortida de Bordeus per arribar a La Rochelle i iniciar la visita d’aquesta
ciutat amb guia oficial. Dinar. Sortida a la tarda fins a Rennes. Sopar i dormir.
3r dia
RENNES
Esmorzar i sortida per visitar les ciutats de Dinan i de Sant Malo. Dinar en una
d’aquestes dues ciutats. Un cop finalitzades les visites, retorn a Rennes per sopar i
dormir.
4t dia
RENNES – ST. MICHEL – CAEN
Esmorzar. Sortida cap al mont Sant Michel, visita a l’abadia, entrada inclosa. Dinar.
A la tarda, continuem el viatge fins a Caen. Sopar i dormir.
5è dia
CAEN – ARROMANCHES – CAEN
Esmorzar i visita de Caen. Sortida cap a Arromanches, de camí visitarem el cementiri
americà i les platges on es va produir el desembarcament de Normandia. Dinar.
Retorn a Caen per sopar i dormir.
6è dia
CAEN – HONFLEUR – ROUEN
Esmorzar i sortida cap a Deauville per veure la ciutat residencial dels parisencs.
Continuem fins a Honfleur, petit poble de pintors a la desembocadura del riu Sena.
Dinar. Continuem fins a Rouen i visita d’aquesta ciutat on va morir Joana del Arc.
Sopar i dormir.
7è dia
ROUEN – BLOIS – LIMOGES
Esmorzar i sortida. Passarem per Chartres on pararem un moment per admirar les
vidrieres de la seua catedral. Dinar. Sortida cap a Chenonceaux per fer una visita del
castell amb entrada inclosa. Arribada a Limoges. Sopar i dormir.
8è dia
LIMOGES – TOULOUSSE – LLEIDA
Esmorzar i sortida cap a Toulousse. Pararem un moment a Cahors per admirar el Pont
Valentré. Dinar a Toulousse i continuació fins arribar a Lleida.
BON VIATGE
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