Paris, Bretanya i
Normandia
#PARTNER
Del 1 al 8 d’Agost de 2022
PREU PER PERSONA
Habitació doble
Suplement individual

1.905 €
235 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet de tren, alta velocitat TGV:
BARCELONA – PARIS, classe turista.
•Bitllet d’avió, companyia VUELING:
NANTES – BARCELONA, classe turista.
•Autocar per realitzar el recorregut de
Paris a Nantes.
•Estada de dues nits HOTEL (Turista
Superior) a Paris.
•Estada d’una nit HOTEL (Turista
Superior) a Rouen.
•Estada d’una nit HOTEL (Turista
Superior) a Caen.
•Estada de tres nits HOTEL (Turista
Superior) a Rennes.
•Pensió completa des del sopar del
primer dia, fins al dinar del últim, amb
gerra d’aigua a la taula.
•Entrades segons programa.

•Guia acompanyant des de Barcelona
amb un mínim de 15 participants.
•Assegurança d’assistència en viatge.

EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança cancel·lació de viatge
(cia. CASER modalitat ASSISTENCIA
Y CANCELACION COVID 2021, preu
per persona 35 €, inclou cobertura
COVID).
•Begudes, cafès i licors als àpats.

•Propines a guia i xofer.
•Maleters a hotels, estació de tren i

aeroport.
•Serveis no especificats amb anterioritat.

NOTA: Pressupost calculat amb
data 10 abril per un mínim de 20
participants. Qualsevol alteració en
el nombre de participants, data de
sortida, tarifa aèria o serveis
terrestres implicaria una variació en
el preu final.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
ORGANITZACIÓ TÈCNICA GC-3325

1 agost BARCELONA – PARIS
Sortida amb el tren d’alta velocitat TGV.
Arribada a Paris (dinar per compte del
client). Trasllat a l’HOTEL (Turista Superior).
Sortida amb guia local per visitar el bulliciós
barri de Pigalle i Montmartre. Temps per
visitar la Basílica del Sagrat Cor. Sopar.
Tornada cap el hotel recorrent la ciutat
il·luminada. Allotjament.
2 agost PARIS
Esmorzar. Visita del centre històric: Notre
Dame, l’Òpera, el Louvre, els Champs
Elysees i el barri de la Defens. Dinar. A la
tarda, passeig en “Bateux Mouches” pel
Sena. Sopar i allotjament.
3 agost PARIS – ROUEN
Esmorzar. Sortida cap a la capital de la
Normandia del Nord, Rouen. Arribada i
acomodació a l’HOTEL (Turista Superior).
Dinar. A la tarda, visita de la ciutat amb
guia local. Recorregut a peu pel vell Rouen,
amb la Catedral, el carrer del Vell Rellotge i
la Plaça del Mercat Vell. Sopar i allotjament.
4 agost ROUEN – LE HAVRE DESEMBARCAMENT DE NORMANDIA CAEN
Esmorzar. Sortida cap a Le Havre, la ciutat
més important de Normandia. Continuació
per la costa fins arribar a Arromanches.
Dinar. Tarda dedicada per complet a la zona
de les Platges del Desembarcament i el port
d’Arromanches. Parada a la Punta de Hoc,
símbol del coratge dels 225 Rangers del
Coronel Rudder. Entrada al cementiri
americà i continuació cap a Caen.
Acomodació a l’HOTEL (Turista Superior).
Sopar i allotjament.
5 agost CAEN – RENNES
Esmorzar. Pel matí, recorregut a peu pel
centre històric d’aquesta ciutat medieval,
destacant l’Abadia dels Homes. Sortida cap
a Rennes. Dinar. Acomodació a l’HOTEL

(Turista Superior). Per la tarda, visita de la
capital de la Bretanya, recorrent a peu el
seu centre històric destacant l’ajuntament i
la plaça Reial del Parlament. Sopar i
allotjament.
6 agost RENNES – MONT DE SAINT
MICHEL – SANT MALO – DINAN –
RENNES
Esmorzar. Al matí, excursió al Mont de
Saint Michel i visita de l’Abadia, una de les
més atractives de França. Continuació cap a
Saint Malo, antiga illa fortificada que té una
situació estratègica a la desembocadura del
riu Rance. Actualment és un important port i
centre turístic. Dinar. De tornada a Rennes
entrada
a
Dinan
amb
precioses
construccions de fang i fusta. Continuació
fins a Rennes. Sopar i allotjament.
7 agost RENNES – COSTA SUD DE
BRETANYA – RENNES
Esmorzar.
Sortida
cap
a
Carnac
mundialment coneguda per les seves
alineacions megalítiques, realitzaran la visita
de la zona arqueològica. Continuació fins a
la ciutat de Vannes, una de les ciutats amb
més encant de França, totalment murallada i
que conserva el sabor de segles passats.
Entre altres monuments destaquen la
Muralla, la Porta Presó, la Porta de Sant
Vicenç, la Catedral de San Pere i el Castell
Gaillard. Tornada a Rennes. Sopar i
allotjament.
8
agost
RENNES
–
NANTES
–
BARCELONA
Esmorzar. Sortida cap a Nantes. Visita de
la ciutat, capital del País del Loira, on
podran contemplar el seu magnífic castell
dels Ducs de Bretanya. Visita als seus
jardins i la seva Catedral gòtica. Dinar.
Temps lliure. A l’hora concertada, trasllat a
l’aeroport. Sortida amb vol regular directe
amb destí Barcelona.

