
RUTA DELS PINTORS DEL MIDI FRANCÈS 
Goya, Ingres i Toulouse-Lautrec 

Del 16 al 19 d’abril de 2021 

VIATGEM AMB AUTOCAR 
Viatge de proximitat, entre cultura i natura 

 
Patrimoni Mundial de la UNESCO 



Els rius Garona, Tarn i l’Agosut tenen un extens recorregut per tota la regió de 
l´Occitània, de tal manera que conformen tot un seguit de paisatges de gran 

bellesa i riquesa, podent visitar algunes de les poblacions medievals i 
històriques de gran atractiu d’aquesta captivadora zona que encara 

conserva el tarannà i les petjades dels passat.  

En el transcurs del viatge anirem alternant la visita dels monuments històrics 
més destacats del país amb els tres museus de gran interès artístic: el Museu 

Goya de Castres, el Museu Ingres de Montauban i el Museu Toulouse-
Lautrec d’Albi. Aquestes visites resulten ser un autèntic plaer per als sentits de 
manera que conjunten els magnífics paisatges, les antigues poblacions i unes 

col·leccions artístiques de gran nivell. 

 

Itinerari (4 dies / 3 nits):  
 

 

16/04  BARCELONA - CASTRES - ALBI   

 Sortida de Barcelona amb autocar en direcció a Girona i 
França.  Breu parada per esmorzar per lliure (No Inclòs) i 
continuació del trajecte tot travessant el Rosselló i el Midi fins 
arribar a la ciutat de Castres, on tindrà lloc el dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda visitarem aquesta ciutat, surcada per les aigües del 
Tarn, on podrem contemplar tot el seu patrimoni coronat pel 
seu vistós ajuntament amb els magnífics jardins de l’antic 
Palau Episcopal, dissenyats per Le Notre, famós arquitecte de 
Versailles. També hi trobem meravelloses cases senyorívoles 
com les de Viviès, Nayrac i Jean Leroy, així com petits 
carrerons que es perden en el temps. Coneixerem el Museu 
Goya, on aquest il·lustre pintor queda exposat amb obres prou 
importants, com l’Assemblea de Filipines, algun autorretrat i 
els Capricis, però també hi trobarem alguna obra de Picasso i 
de Francisco Pacheco, entre altres autors ibèrics. Acabada la 
visita, continuació del trajecte fins a Albi. Trasllat a l’hotel, 
sopar i allotjament.  

17/04  ALBI I CORDES SUR CIEL   

Esmorzar a l’hotel. Al matí visitarem la vila d’Albi, declarada 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, ubicada sobre les 
aigües del riu Tarn, que donà el nom genèric als càtars o 
albigesos i que destaca pel seu notable patrimoni arquitectònic 
representat per l’espectacular Catedral de Sainte-Cécile, obra 
mestra del gòtic meridional, definit per la seva coloració 
vermellosa i per concentrar adossadament la seu del famós 
Museu impressionista de Toulouse-Lautrec, mestre pintor de 
la vida parisina de finals segle XIX, ubicat a l’antic Palau 
Arquebisbal. El museu és una mirada cap a l’impressionisme 
francès, amb obres de gran valor de l’autor, com els retrats. 
Acabades les visites, dinar en un restaurant local.  

A la tarda, ens desplaçarem fins a l’encantadora localitat de 
Cordes-sûr-Ciel, una de les viles típiques rurals occitanes més 
preuades per la seva altiva ubicació dalt d’un turó, amb una 
antiga bastida fortificada l’any 1222, que encara conserva a la 
perfecció la fisonomia medieval, on els artistes bohemis dels 
segles XIX i XX hi van trobar el seu petit paradís d’inspiració, fet 
que la vila tingui actualment la millor reputació en tallers 
d’artesania. Acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 

 



18/04  ALBI, MONTAUBAN I GAILLAC  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per visitar la ciutat de 
Montauban, situada sobre les aigües del Tarn. Sortirem des de 
la magnífica Place Nationale, del segle XVII, la veritable joia de 
la ciutat i centre neuràlgic de la vida popular, on discorren tots 
els carrerons medievals, vessada de terrasses i cafès. Visitarem 
el meravellós Museu Ingres, ubicat a les dependències de 
l’antic Palau Episcopal del segle XVII, amb una magnífica 
col·leció d’art modern i contemporani tematitzat amb obres 
corresponents a l’insigne pintor Jean Auguste Dominique 
Ingres (Montauban 1780, París 1867), que és una de les 
màximes exponències del romanticisme pictòric amb un estil 
propi. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, ens 
desplaçarem a la coneguda i mil·lenària vila de Gaillac, situada 
al nord-oest de Toulouse, a la llera del Tarn. Durem a terme una 
interessant visita a aquesta localitat, on sobressurt de forma 
imponent el Conjunt Abacial de Saint Michel, meravellosa 
abadia benedictina del segle X, amb notables edificis d’estil 
romànic i gòtic i un museu amb interessants obres d’art sacre. 
També hi ressalten la Plaça Thiers, centre popular de Gaillac, i 
un entramat de carrerons medievals que discorren des del nucli 
històric fins a la llera del Tarn. A continuació durem a terme 
una degustació de vi de Gaillac, d’antiquíssima tradició i 
reputació. En acabat, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

19/04  ALBI - CARCASSONA - BARCELONA  

 Esmorzar a l’hotel. Sortida cap al Rosselló fins arribar a la 
localitat de Carcassona, anomenada la vuitena meravella del 
Midi i declarda Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, 
amb la seva magnífica Ciutadella encerclada per una poderosa 
muralla d’època romana i medieval. Aquest fou l’últim bastió 
del catarisme en época dels senyors de Trencavel. Al migdia, 
dinar de comiat en un restaurant local en base al típic 
Cassoulet. Acabat l’àpat, continuació de la ruta fins 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.  

 



RUTA DELS PINTORS DEL MIDI FRANCÈS 
Goya, Ingres i Toulouse-Lautrec 
 
Del 16 al 19 d’abril de 2021 (4 dies) 
Viatge de proximitat, entre cultura i natura   
  

795 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

    > Suplement habitació individual: 150€ 

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

 

EL PREU INCLOU: 

• Trasllats amb modern Autopullman  

• 3 nits en Hotel 4****/3*** Sup. a Albi   

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

• 4 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 de Castres amb entrada al Museu Goya.  

• Vista guiada de la ciutat episcopal d’Albi amb entrada a la Catedral de Sainte Cecile i al Museu Toulouse-Lautrec (UNESCO). 

• Visita de la vila medieval de Cordes-sur-Ciel. 

• Visita guiada de Montauban amb entrada al Museu Ingres.  

• Visita guiada de Gaillac amb entrada al Conjunt Abacial i amb Degustació de Vi local.   

• Visita de la vila fortificada de Carcassona (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 temàtica que combina bonics paratges naturals amb un interessantíssim patrimoni cultural, monumental i museístic.  

• Visita de la ciutat episcopal d’Albi, inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  

• Visita de la ciutat fortificada histórica de Carcassona, inscrita 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 295€ (+35€ assegurança) abans del 26 de febrer de 

2021 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 26 de març de 2021. 

 

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

 

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. 






















