
EL PAÍS CÀTAR 
700è Aniversari de l’últim perfecte, Guilhem Belibasta 

Del 21 al 24 de maig de 2021 (Pont 2a Pàsqua) 

VIATGE D’AUTOR 
Amb Jaume Cluet, especialista en Catarisme 

 
Patrimoni Mundial de la UNESCO 



Quan Montsegur, petit emplaçament del pirineu occità francès, va sucumbir a l’any 

1244 sota el poder de les tropes reials del rei francès Lluís IX, es va començar a 

gestar la Llegenda del Catarisme. Vora dos-cents perfectes i creients van morir a la 

foguera per no voler abjurar de la seva pròpia fe. Fins aquell instant, el moviment 

religiós càtar, tot i la despiadada guerra coneguda com “La Croada Albigense”, 

promoguda amb anterioritat a l’any 1209 per l’Església de Roma, estava encara 

profundament arrelat al Llenguadoc o antiga Occitània.  

Aquest viatge pretén aproximar-nos a les petjades que els “Bonshomes i 

Bonesdones” van deixar en aquests històrics espais i alhora conmemorar el  

700è Aniversari de la desaparició del darrer perfecte, al ser cremat a 

la foguera a la vila medieval de Vilaroja-Termenès, en Guilhem 

Belibasta!  

 

Itinerari (4 dies / 3 nits):  
 

21/05  BARCELONA - CARCASSONA, VISITA DE LA CIUTAT    

 Sortida de Barcelona a primera hora de la tarda amb 
autocar en direcció a Girona i França. Breu parada durant el 
trajecte i continuació tot endinsant-nos en el Rosselló i el Midi 
fins arribar a la històrica ciutat de Carcassona, capital del 
Departament de l’Aude i autèntica meravella del Midi, essent 
el millor exemple de conjunt històric i medieval del sud de 
França, dignficada amb el títol de Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO, amb la seva magnífica Ciutadella “La Cité, 
envoltada per una poderosa muralla d’època antiga i medieval. 
Aquest fou un dels baluards més importants del Catarisme per 
part dels Senyors de Trencal, vescomtes de Carcassona, en 
contra de l’invasor Simó de Montfort. Els seus típics carrerons 
encara traspuen sabors i aromes de la llegendària època 
medieval, que fan reviure al visitant un passat encara viu i 
misteriós en molts dels seus racons. Acabada la visita, trasllat a 
l’hotel. Sopar i allotjament.  

22/05  CARCASSONA, LASTOURS I MENERBA  

Esmorzar a l’hotel. Al matí, sortida cap a un dels espais més 
emblemàtics del Catarisme com són els Quatre Castells de 
Las Tors (Cabaret, Torre Regina, Flor d’Espina, Quertinhós), 
ubicats al nord de la ciutat de Carcassona, dalt d’un 
espectacular contrafort rocós de la Muntanya Negra damunt 
les valls del riu Orbeil, que van viure en primera línia els 
devenirs de La Croada Albigesa ja que mantenien forts vincles 
amb els adeptes del Catarisme, donat que aquest lloc va patir 
diferents assetjaments per part de les tropes de Simó de 
Montfort. Al migdia, durem a terme el dinar en un restaurant 
local.  
A la tarda, visita de Menerba, ubicada en un promontori rocós 
de la comarca vitícola del Minervois, amb un extraordinari 
paisatge de coves naturals excavades pels rierols Cesse i 
Brian. L’any 1209 va patir un dels atacs més salvatges per la 
banda dels croats de Simó de Montfort contra els càtars que 
es van negar a abjurar de la seva fe i foren condemnats a la 
foguera, on una estela pètrea recorda encara avui dia als 
visitants aquell turbulent episodi. En acabat, tornada a l’hotel. 
Sopar i allotjament. 

 



23/05  CARCASSONA, MONTSEGUR, FOIX I MIRALPEIX  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap al departament de 
l’Arieja fins arribar al magnífic enclavament de Montsegur. 
Visita del museu local per admirar els vestigis històrics i 
arqueològics d’èpoques prehistòriques i del període medieval 
(catarisme i croada albigesa) i arribada al “Prat dels Cremats”, 
lloc històric on van morir els perfectes i llurs partidaris amb 
posterior pujada optativa fins al Castell Medieval (20 minuts a 
peu -es recomana necessàriament calçat de muntanya-) per a 
conèixer aquest peculiar espai medieval, on càtars i faidits s’hi 
refugiaren per raó de la croada albigesa. En acabat, sortida 
cap a la localitat de Foix, on tindrà lloc el dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda, durem a terme la visita del Castell Comtal que 
s’albira imponent damunt de tota la vila, lloc on va néixer la 
mítica dama perfecta Esclarmonde, alhora que coneixerem els 
carrers i racons medievals d’aquesta vila on destaca també la 
seva antiga Abadia de Saint Volusien. Posterior continuació 
fins arribar a la veïna i històrica vila de Mirepoix (Miralpeix), 
que va ser un veritable enclavament de resistència per part 
dels nobles occitans enfront els croats francesos, on destaca 
la seva famosa Plaça porticada medieval i la sorprenent i 
antiga Catedral de Sant Maurici. Acabade les visites, tornada 
a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 

24/05  CARCASSONA, RENNES LE CHATEAU, VILAROJA TERMENÉS - BARCELONA  

 Esmorzar a l’hotel. Al matí, sortida cap als espais territorials 
més recòndits del Llenguadoc, com són El Rasès (Razes o 
antiga Rhedae) i Les Corberes (Les Corbìères), antics punts 
fronterers catalano-occitans i els darrers bastions de defensa 
dels càtars enfront les tropes croades invasores, on destaca el 
singular enclavament de Rennes-le-Château, actualment lloc 
molt visitat on s’ubica la llegenda del suposat antic tresor dels 
Càtars o del Temple, així com el mite de Maria Magdalena i la 
figura curiosa de mossèn Berenguer Saunière, amb la seva 
enigmàtica església parroquial, espai sacre que configura tots 
aquests afers misteriosos. Posterior continuació cap al Castell 
medieval de Vilaroja Termenés, lloc on qui es considera com 
el darrer Càtar perfecte, en Guilhem Belibasta, fou cremat 
l’any 1321, de manera que actualmet es compleix el 700è 
Aniversari de les seves sorprenents paraules quan va predir: 
“700 anys després lo laurer (el catarisme) reverdirà”. El 
Catarisme, evidentment no ha renascut però sí que ha reeixit, 
a nivell mundial, el seu gran missatge espiritual per la 
Humanitat! Acabada la visita, dinar de comiat en un 
restaurant de les rodalies. A la tarda, farem el camí de retorn 
cap a terres catalanes fins arribar a la nostra ciutat d’origen, 
Barcelona.  
 
Final del viatge i dels nostres serveis amb el desig de que 
hagin gaudit d’aquesta fabulosa ruta pel País Càtar.  
 

 

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

 



EL PAÍS CÀTAR  
700è Aniversari de l’últim perfecte, Guilhem Belibasta 
 
Del 21 al 24 de maig de 2021 (4 dies) 
Viatge d’autor, amb Jaume Cluet, especialista en Catarisme   
  

695 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

    > Suplement habitació individual: 120€ 

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

 

EL PREU INCLOU: 

• Trasllats amb modern Autopullman  

• 3 nits en Hotel 3*** Sup. a Carcassona (rodalies) 

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

• 3 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 del centre històric de la “Cité” de Carcassona (UNESCO) 

• Visita dels Castells de Lastours 

• Visita de la vila medieval  de Menerba  

• Visita del casc antic de Miralpeix  

• Visita de Foix i el seu Castell comtal 

• Visita del Castell de Montsegur 

• Visita de l’espai  misteriós de Rennes-le-Château 

• Visita del Castell de Vilaroja-Termenès, on fou cremat el darrer perfecte, Guilhem Belibasta 
 

EL PREU NO INCLOU: 

• Tot tipus d’Extres 

• Tot allò No Indicat 

• Dinar del primer dia (21/05) 

• 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 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 històric.  

• Visita de la Ciutadella de Carcassona “La Cité”, inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  

• Visita del Castell de Vilaroja-Termenès, on fou cremat el darrer perfecte, Guilhem Belibasta.  

 



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 200€ (+35€ assegurança) abans del 26 de març 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 23 d’abril de 2021. 

 

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

 

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. 






















