
ALPS DE PROVENÇA I EL DELFINAT 
Recorrent la històrica Ruta Napoleònica 

Del 10 al 14 d’octubre de 2020 

VIATGEM AMB AUTOCAR 
Viatge de proximitat, entre cultura i natura 

 
Patrimoni Mundial de la UNESCO 



El Delfinat, les terres que per herència requeien als primogènits dels reis 
de França, situat a la vessant alpina de la Provença Francesa, posseeix 

unes contrades màgiques esquitxades de meravellosos paisatges que fan 
de la seva geografia un indret bucòlic i fantasiós per al visitant.  

Des de les Gorges del Verdon fins als sinuosos estrets de la Vall d’Isère, 
l’anomenada Ruta Napoleònica emergeix esplendorosament amb una 

multiplicitat de sabors i colors que emanen dels seus parcs naturals, de la 
seva tradició culinària i d’un patrimoni prou rellevant… Sens dubte, un 

viatge fascinant pels amants de la natura!              

Itinerari (5 dies / 4 nits):  
 

10/10  BARCELONA - ARLES - GREOUX LES BAINS  

 Sortida de Barcelona amb autocar en direcció a Girona i 
França.  Breu parada per esmorzar per lliure (No Inclòs) i 
continuació del trajecte fins a la Provença. Arribada a Arles, 
vila històrica situada sobre les aigües del gran Ròdan. Dinar en 
un bon restaurant local.  
A la tarda, coneixerem breument aquesta ciutat mil·lenària, on 
el record de l’època imperial romana quedà reflectit en tots els 
seus jaciments arqueològics, com l’amfiteatre, el circ, i altres 
temples. També trobarem els racons més interessants, com la 
plaça central, on encara s’hi respira l’ambient bohemi dels 
pintors impressionistes que hi trobaren el seu espai 
d’inspiració, com Vincent Van Gogh, que hi residí algunes 
temporades. A destacar especialment el seu conjunt 
monumental romà i romànic, declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Continuació de la ruta fins arribar 
a la Comarca del Lubéron, on farem nit a la vila de Greoux Les 
Bains. Sopar i allotjament a l’hotel.  

11/10  GREOUX LES BAINS - GORGES DEL VERDON - MOUSTIERS STE MARIE - GAP   

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a les Gorges de Verdon, 
úniques arreu d’Europa, formades per un enorme congost de 
25 km de llarg, tallat durant milers d’anys pel riu Verdon, i 
penyassegats de fins a 900 metres d’alçada, esdevenint una de 
les meravelles naturals de la Provença. Arribada al Llac de 
Sainte Croix, des d’on remuntarem el famós congost on 
podrem contemplar els capricis de la natura a través d’uns 
penyassegats vertiginosos amb unes magnífiques 
panoràmiques. Arribada a la cornisa superior i breu parada per 
immortalitzar aquests paisatges. Continuació fins arribar al 
Pont de l’Artuby i tornada cap a Moustiers-Sainte Marie. 
Dinar en un bon restaurant local.  
A la tarda, temps lliure per visitar aquesta vila, coneguda arreu 
per la seva ceràmica i classificada entre els “Pobles Més Bonics 
de França”, que amaga al seu centre un excepcional patrimoni 
medieval i turístic. Passejarem per aquest poble típicament 
provençal amb aparença de naixement i dominat per una 
estrella penjada d’or fi, que posseeix un gran encant, amb els 
seus carrerons i placetes, les seves fonts refrescants, els seus 
tallers i botigues de ceràmica i les seves cases amb façanes 
elegants dominades per la silueta de l’imponent campanar 
d’estil romànic llombard de l’església de Nostra Senyora de 
l’Assumpció. Acabada la visita, sortida en direcció als Alps fins 
arribar a Gap. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

 



12/10  GAP, EMBRUN, EL PARC NATURAL DE QUEYRAS I SAINT VERAN    

Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap al Delfinat en 
direcció al Parc Natural de Queyras, travessant un paisatge 
de gran bellesa i fent una breu parada a Ville Vielle, petita 
localitat amb botigues de productes tradicionals alpins. Tot 
seguit, continuació del trajecte fins a Saint Véran, la comuna 
més alta d’Europa, situada a 2.040 metres sobre el nivell del 
mar, on farem un passeig per aquesta petita localitat alpina. 
Dinar en un restaurant local.  
A la tarda, sortida cap a l’embassament de Serre Ponçon per a 
visitar Embrun, bonica vila medieval, la qual fou seu de 
l’arquebisbat del Delfinat fins al segle XVII. La seva Catedral, 
Notre Dame du Réal, està documentada com la més elegant 
de la regió. Erigida al segle XII, conserva en el seu interior un 
dels orgues més antics de França, del segle XV. També ens 
acostarem a la Chapelle des Cordeliers, on es conserven unes 
magnífiques pintures murals. Actualment és la seu de turisme. 
Acabada la visita, tornada a Gap per la vall del riu Guil. Sopar i 
allotjament a l’hotel.  

 

13/10  GAP, TALLARD I EL SANTUARI DE NOTRE DAME DE LA SALETTE 

 Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció al Santuari de Notre 
Dame de la Salette, segon centre espiritual de França després 
de Lourdes, situat en un emplaçament de gran bellesa natural, 
que sobressurt a 1.800 metres d’alçada. Coneixerem la 
llegenda mariana que donà origen al santuari. Dinar en un 
restaurant de la zona. 
A la tarda, tornada cap a Gap no sense abans parar a la 
localitat medieval de Tallard, que forma part de la famosa 
Ruta Napoleònica, enmig d’horts i vinyes que configuren 
alhora la « Ruta de les Fruites i els Vins ». Farem un breu 
passeig per aquesta petita localitat, dominada pel seu castell 
construït entre els segles XIV i XVI i classificat com a 
Monument Històric. Tot seguit, tornada a Gap per a descobrir 
l’animada capital dels Alps de Provença, situada a una altitud 
de 735 metres, siguent la prefectura més elevada de França. 
Passejarem pel centre històric, amb la preciosa plaça Jean 
Marcellin i els carrers peatonals plens d’animació. La ciutat 
vella amaga així mateix altres atractius com la bonica façana 
de l’Ajuntament (segle XVIII), decorada amb balcons de ferro 
forjat, o la Catedral de Notre Dame et Saint Arnoux, edifici 
neogòtic del segle XIX que posseeix un campanar-porxo de 70 
metres d’alçada i alberga uns magnífics òrgans. Sopar i 
allotjament a l’hotel.  

14/10  GAP - EL PONT DE GARD - BARCELONA   

Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Catalunya fins arribar 
al departament francès del Gard, on es conserva  el magnífic 
Pont du Gard. Podrem contemplar aquest pont-aqüeducte 
romà, inscrit en el Patrimoni Mundial de la UNESCO que, 
amb la seva doble arcada, longitud i notable alçada, ve a ser 
una de les més importants obres de l’enginyeria civil romana. 
Acabada la visita, dinar de comiat en un restaurant dels 
voltants. A la tarda, continuació de la ruta  fins arribar a 
Barcelona. Final del viatge i dels nostres serveis amb el desig 
de que hagin gaudit d’aquestes fabuloses contrades 
franceses.  

 

 

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



ALPS DE PROVENÇA I EL DELFINAT  
Recorrent la històrica Ruta Napoleònica  
 
Del 10 al 14 d’octubre de 2020 (5 dies) 
Viatge de proximitat, entre cultura i natura   
  

895 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

    > Suplement habitació individual: 200€ 

    > Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 35€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Trasllats amb modern Autopullman  

• 4 nits en Hotel 3*** Sup. a Greoux Les Bains  

• Règim de Mitja Pensió a l’hotel (sopar i esmorzar) 

• 5 Dinars en restaurants locals  

• Begudes als Àpats (Aigua i Vi) 

• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

• Assegurança d’Assistència en Viatge 
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  

• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita guiada d’Arles (UNESCO) 

• Vista del gran congost de les Gorges del Verdon i la vila de Moustiers-Sainte Marie 

• Visita del Santuari de Notre Dame de la Salette  

• Visita de l’antiga Seu Arquebisbal d’Embrun  

• Visita del Parc Natural de Queyras i el poble alpí de Saint Veran  

• Visita del poble medieval de Tallard 

• Visita guiada de la ciutat de Gap  

• Visita del Pont du Gard (UNESCO) 
 

EL PREU NO INCLOU: 

• Tot tipus d’Extres 

• Tot allò No Indicat 

• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 

• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  

• Viatge en modern Autopullman, còmode i segur.   

• Ruta històrica que combina espectaculars paratges naturals amb un interessantíssim patrimoni cultural i monumental.  

• Visita del Conjunt monumental romà i romànic d’Arles, inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  

• Visita del Pont du Gard, inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

 



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 495€ (+35€ assegurança) abans de l’11 de setembre 

de 2020 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 02 d’octubre de 2020. 

 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Alps Provença”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

 

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 
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