PAISATGES D'OCCITÀNIA
L'Arieja i el Llenguadoc
del 9 al 12 d'octubre
PROGRAMA:
dia 9, dissabte – El Comtat de Foix
MATÍ: Sortida en autocar, a l'hora i des de les parades indicades, per viatjar, direcció
Foix (capital de l'Arieja) pel camí del túnels del Cadí i del Puymorens.
Pararem per esmorzar
DINAR: a Foix
TARDA:
•
Visitarem el Castell de Foix (antiga Cort del trobadors). També farem un passeig
per l'entramat medieval del nucli antic de la població.
•
En autocar fins a Montsegur per visitar el “Camp del Cremats”, tindrem un record
pels occitans i càtars que varen morir ajusticiats a mans de la inquisició.
NIT:

Sopar i allotjament a l'Hotel Lons de Foix (hi romandrem 1 nit)

dia 10, diumenge – Descoberta de l'Arieja
MATÍ:
•
•

Riu soterrani de LABOUICHE. Recorregut de 1500 mts. amb barques metàl·liques,
salvant desnivells a base d'anar canviant de barques ....
Continuarem la descoberta de l'Arieja fins a Mirepoix, típica bastida medieval
considerada la més bonica de l'antic comtat de Foix.

DINAR:
TARDA: viatge fins a Montpelier.
NIT: Sopar i dormir a l'Hotel Mercure Antigone de Montpelier (hi romandrem 2 nits)

dia 11, dilluns – El Llenguadoc dels Templers
MATÍ: esmorzar a l’Hotel. Dedicarem tot el dia a conèixer:
•
•

Els burgs medievals de Sant Guilhem le Desert i la Couvertourade (ambdós formen
part del selecte club de “Les Vil·les més boniques de França”)
El Circ de les Navacelles (espectacular circ de 300 mts. de fondària excavat pel riu
Vis Ull.

DINAR: en ruta
NIT: Sopar i allotjament al Hotel Mercure

dia 12, dimarts – Les nou rescloses de Fontseranes
MATÍ: sortida de l’hotel després d’esmorzar.
Recorregut d'un parell d'hores per gaudir de l'experiència de baixar i/o pujar per les
rescloses i passejar-nos pel Canal du Midi.
Arribada a Colombiers on ens esperarà l'autocar
DINAR: en ruta
TARDA: Viatge de retorn amb les parades tècniques que convinguin

