
 

DEL 17 AL 21 DE JULIOL 2020 (5 DIES) 

DIVENDRES, 17 DE JULIOL – EL PALLARS – PARÍS  
Sortida dels diferents punts d’origen direcció Vielha i entrada a França per Les. 
Seguirem cap a Toulouse, Montauban, Cahors i aturada per dinar en ruta per 
compte dels Srs. Clients. Continuació del viatge passant per Limoges, Orléans i 
arribada a París. Acomodació a l’hotel i temps lliure per descansar. Sopar en 
restaurant a París i allotjament a l’hotel.  
DISSABTE, 18 DE JULIOL – PARÍS 
Esmorzar a l’hotel i primer dia d’estada a la capital francesa. Dedicarem tot el 
dia a fer una panoràmica en autocar amb parades, on podrem admirar entre 
molts altres monuments: la Plaça de la Concòrdia amb el seu obelisc, els jardins 
de les Tulleries, els Camps Elisis, l’Arc del Triomf, els grans bulevards, els 
ponts sobre el riu Sena, l’Ajuntament, la Torre Saint Jacques, el Museu d’Orsay, 
el Museu Pompidou, el Barri Llatí, i farem una aturada per fotografiar el símbol 
més emblemàtic de París: la Torre Eiffel. Passarem pel barri de la Défense, el 
districte financer de Paris, i un dels centres de negocis més importants d’Europa. 
Farem un recorregut per aquesta zona que ofereix un panorama diferent a la 
resta de París, repleta de torres i gratacels amb aire futurista, on tenen seu 
multitud d’oficines i comerços. També veurem l’Arc de la Defensa, una de les 
principals edificacions del districte, construït en marbre i granit i recobert de 
plaques de vidre. Dinar en un restaurant i continuació de la visita, dirigint-nos 
cap a la Cité, bressol i cor de la ciutat, que ocupa la major illa del Sena i on 
veurem la reconstrucció de Nôtre-Dame, Catedral de París i obra mestra del 
període del gòtic francès. Tot seguit i amb el nostre autocar ens dirigirem cap a 
la Plaça Vauban  per visitar Les Invalides, temple aixecat en memòria de les 
glòries napoleòniques i on es troba la Tomba de Napoleó. Sopar en restaurant. A 
la nit, realitzarem un idíl·lic creuer pel riu Sena amb Bateau-Mouche tot 
admirant els històrics edificis i ponts il·luminats al voltant de la ribera. Retorn a 
l’hotel i allotjament. 
 
 
 



 
 
 
DIUMENGE, 19 DE JULIOL – PARÍS – VERSALLES – PARIS  
Després d’esmorzar, sortida cap a un dels Palaus més colossals que mai s’han 
construït: El Palau de Versalles. Lluís XIV o “el Rei Sol”, com ell volia que se 
l’anomenés, va ordenar construir aquest palau i els seus jardins amb tot luxe de 
detalls. Recorrerem les estances reials, la Galeria dels Miralls, on es va signar el 
famós Tractat de Versalles que posà fi a la I Guerra Mundial, l’habitació de 
Maria Antonieta, etc.,  i coneixerem com vivien els personatges de l’època. 
Farem també un passeig pels famosos jardins del Palau. Retorn a París i dinar en 
restaurant. A la tarda, pujarem al bohemi barri dels pintors, Montmatre, on es 
troba la Basílica del Sagrat Cor que domina tot París, així com la típica Plaça de 
Tertre (Plaça dels Pintors). Temps lliure per recórrer els típics carrerons on 
pintors com Van Gogh, Renoir, Picasso i Toulouse-Lautrec van viure i van 
buscar inspiració. Al vespre, sopar en restaurant al Barri Llatí i tornada a l’hotel 
per l’allotjament. 
DILLUNS, 20 DE JULIOL – PARÍS – LOUVRE – MOULIN ROUGE 
Esmorzar i matí dedicat a la visita guiada del Museu del Louvre i la seva famosa 
piràmide. Abans de convertir-se en museu, fou durant molt temps una de les 
residencies dels reis de França. El museu del Louvre compta amb una de les 
col·leccions d’obres d’art més importants del món. El nostre guia ens 
acompanyarà fins les obres més importants, com la Gioconda (o Mona Lisa) 
realitzada per Leonardo da Vinci, o la Venus de Milo, cèlebre escultura grega 
que data de l’any 100 aC, entre moltes obres més. Dinar en restaurant i a la tarda 
trasllat fins a la zona de l’Òpera, on disposarem de la tarda lliure per poder 
passejar pel centre de la ciutat o fer compres en el millor centre comercial de 
París: les famoses Galeries Lafayette. A l’hora indicada tornada a l’ hotel per 
poder-nos preparar per una nit especial. Després de sopar en un restaurant, 
trasllat fins al cabaret més famós 
del món: “Le Moulin Rouge” per 
assistir a l’espectacle “Féerie”. 
Les 60 Doris Girls, els 1000 
vestits, les increïbles atraccions 
internacionals i el famós French-
Cancan converteixen aquest 
espectacle amb quelcom únic a 



París. En acabar la representació, trasllat a l’hotel i allotjament. 

 
 
 
 
DIMARTS, 21 DE JULIOL – PARÍS – EL PALLARS 
Esmorzar i comiat de la “Ciutat de la Llum” per iniciar el nostre viatge de retorn 
en direcció al sud. Dinar lliure en ruta per compte dels Srs. Clients, i continuació 
del viatge cap a Toulouse, Vielha i fins arribar al Pallars. Fi dels nostres serveis.  

 

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:      1.295,00 € 
SUPLEMENT INDIVIDUAL:                                 220,00 € 
 
EL PREU INCLOU: 

• Tot l’escrit al programa. 
• Hotel Mercure Paris Place d’Italie 4****, a Paris. 

https://all.accor.com/hotel/1191/index.es.shtml 
• Guia acompanyant durant tot el viatge. 
• Guia local tots els dies a Paris (Javier). 
• Entrades al Palau de Versalles, al Museu del Louvre, i a la Tomba de Napoleó. 
• Creuer pel Sena en Bateaux-Mouches. 
• Espectacle al MOULIN ROUGE amb mitja ampolla de xampany per persona. 
• Esmorzars tipus bufet a l’hotel. 
• Àpats en restaurants a Paris amb aigua i vi inclosos. 
• Assegurança de viatge PREMIUM. 

 

 

 

 

 

https://all.accor.com/hotel/1191/index.es.shtml


NOTA: Possibilitat de pujar i baixar en tren TGV o avió, preu a confirmar en el 
moment de fer la reserva.      


