
Provença, Luberon i Ruta 
de la Lavanda.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Autocar de luxe amb aire 
condicionat durant tot l’itinerari. 
•Estada de 4 nits a l’HOTEL (Turista) 
situat a l’àrea d’Aix en Provence 
amb esmorzar inclòs. 
•Àpats:  5 dinars a restaurants 
locals i 4 sopars (entrant, plat 
principal i postra amb aigua inclosa 
a l’hotel o restaurant proper).  
•Entrades al Museu de Lavanda i 
explotació de Lavanda.  
•Guia acompanyant des del inici del 
viatge. 
•Auriculars per realitzar les visites. 
•Assegurança assistència en viatge.  
 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel·lació de 
viatge (cia. AXA modalitat AON 
TRAVEL VIP, preu per persona 
25 €, inclou cancel·lació per 
COVID). 

•Begudes durant els dinars. 
•Propines a guia i xofer. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

Del 14 al 18 de Juliol de 2022 

14 Juliol SABADELL – ARLES – 
AIX EN PROVENCE 
Sortida a primera hora del matí amb 
autocar direcció a la frontera amb 
França. Arribada a Arles al cor de la 
Provença, on Vincent Van Gogh és va 
instal·lar al 1888 buscant el color i la 
llum. Dinar en un restaurant local. 
Passeig pel centre històric. Continuació 
fins a Marsella. Recorregut panoràmic 
per la ciutat. Trasllat fins a l’HOTEL 
situat a l’àrea d’Aix en Provence. 
Acomodació, sopar i allotjament. 
 
15 Juliol AIX EN PROVENCE – 
VALENSOLE – RIEZ – AIX EN 
PROVENCE 
Esmorzar a l’hotel. Sortida amb 
autocar cap a una explotació de 
Lavanda, per a conèixer el cultiu i la 
producció dels productes derivats 
d’aquesta planta. A l’acabar, visita de 
la bella Esplanada de Valensole. Dinar 
en ruta. A la tarda, visita de la petita i 
bella ciutat de Riez que ha conservat 
un notable patrimoni del seu ric passat 
sobretot romà, així com ho testimonien 
les restes d’un temple romà i d’un 
baptisteri paleocristià, així com les 
portes fortificades, les muralles, la 
torre del rellotge i les cases antigues de 
la ciutat històrica amb el Palau 
renaixentista de Mazan. Tornada a 
Marsella. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
16 Juliol AIX EN PROVENCE – 
MARSELLA – AIX EN PROVENCE 
Esmorzar a l’hotel. Visita guiada de la 
ciutat, descobriran des del port antic 
que és el centre emblemàtic de la 
ciutat, passaran també pel barri més 

#PARTNER 

antic de la compra, esglésies, la 
Basílica de Nostra Senyora de la 
Guardia la Canebiere,... Dinar al 
“Vieux Port”. Temps lliure. Sopar i 
allotjament a l’hotel. 
 
17 Juliol AIX EN PROVENCE – 
GORDES – ROUSILLON – AIX EN 
PROVENCE 
Esmorzar a l’hotel. Excursió de dia 
complet, passaran per Gordes, poble 
del Luberon, i qualificat entre els “50 
més bells” de França, amb les carrers 
vells empedrats, el Castell un dels 
punts més suggestius de Provença. 
Seguiran fins a Rousillon una població 
típica d’aquesta regió, passaran pel 
“Camí dels Ocres” i continuaran per 
una de les rutes de la Lavanda. Dinar 
en ruta. Visita als camps de lavanda 
que rodegen la Abadia de Senanque, 
els seus camps son una de les postals 
més famoses d’aquesta regió, passaran 
també pel Museu de la Lavanda per a 
contemplar les coneixements i secrets 
de la flor més característica de la 
Provença. Retorn a l’hotel. Sopar i 
allotjament.  
 
18 Juliol AIX EN PROVENCE – 
PERPIGNAN – COLLIURE – 
SABADELL 
Esmorzar a l’hotel. Sortida amb 
autocar de tornada a Catalunya, 
recorregut per la costa sud de França 
fins a Perpignan per fer una breu visita 
i continuat fins a Colliure on es troba la 
tomba del poeta Antonio Machado. 
Creuarem la frontera, dinar en ruta. A 
la tarda, continuació fins a Sabadell. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble       1.020 € 
Suplement individual 265 €  

NOTA: Pressupost calculat amb 
data 1 d’abril per un mínim de 20 
persones, qualsevol alteració en el 
canvi de data, nombre de 
participants 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 


