Catalunya Nord
3 dies - PC
Entrades incloses
1r dia: PUNT D'ORIGEN – CARCASSONE – CASTELL DE MONTSEGUR – BELLVER DE CERDANYA
Sortida del centre a primera hora del matí. Agafarem l’autopista
en direcció a La Jonquera i arribem a Carcassone. Visita de
d’aquesta ciutat fortificada. Dinar lliure (no inclòs).
Sortida de Carcassona i trasllat al castell Càtar de Montsegur,
visita. En acabar, trasllat a l’alberg.
Acomodació sopar i allotjament.
2n dia: FORN SOLAR D’ODEILLO – COVES DE VILAFRANCA DE CONFLENT– PUIGCERDÀ
Esmorzar a l’alberg. Sortida cap a Odeillo per visitar el Forn Solar més important d'Europa.
En acabar sortida cap a Villefranche de Conflent (poble), per fer la visita d’aquesta
ciutat emmurallada. Dinar el pícnic. Possibilitat de fer el desplaçament en el Tren Groc
de la Cerdanya (no inclòs). A la tarda visita de les Coves de Grandes Canalettes.
De retorn a Bellver visitem Puigcerdà o la ciutat fortificada de Mont LLuís. Sopar i
allotjament.
3r dia: BELLVER - SANT MARTÍ DEL CANIGÓ – COLLIURE – PUNT D’ORIGEN
Esmorzar a l’alberg. Sortida cap el Pirineu francès per visitar el Monestir de Sant Martí del Canigó.
Pujada i baixada a peu. Dinar de Pícnic. A la tarda continuem cap a Colliure per poder visita la tomba
d’Antonio Machado. Seguidament reprenem el camí cap a casa. Arribada i fi de viatge.
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Des de 145 €
Entrades incloses

. Supl. Temp. Alta 15 – 35 €/alumne
El nostre preu inclou:
• Transport amb autocar segons itinerari descrit • 2 nits a
l’alberg a Bellver de Cerdanya • 2PC, 2 esmorzars, 2
sopars i 2 dinars de picnic) • Entrades al castell Càtar de
Montsegur, al forn solar d’Odeillo, a les Coves de
Villefranche de Conflent amb guia i a Sant Martí de
Canigó • Assegurança de viatge i de responsabilitat civil
pels alumnes i professors • 3/4 gratuïtats pels professors
• Butlletes pro-viatge fi de curs • Material tècnic pels
professors • IVA
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