
LA SAVOIA FRANCESA 
Un viatge de postal per la França Alpina 

Del 20 al 24 de setembre de 2021 

VIATGEM AMB AUTOCAR 
Viatge de proximitat, entre cultura i natura 

 
Patrimoni Mundial de la UNESCO 



ITINERARI (5 dies / 4 nits):  

La Savoia Francesa està situada a la província de Rhone Alpes, una regió marcada pels cims muntanyosos, on 

regnen els llacs alpins, els boscos espinosos i els camins de senderisme. Chamonix fa costat al Mont Blanc, 

mentre que Annecy i Chambéry s’activen a la vall. Descobreixi a través d’aquest viatge les ciutats medievals, els 

espais naturals i els racons inèdits que ofereix aquesta bonica regió de la França alpina. 

 

20/09  BARCELONA - NIMES - CHAMBÉRY  

 Sortida amb autocar cap a França. Breu parada durant el 
trajecte per a esmorzar per lliure (No inclòs). Continuació del 
trajecte tot travessant la frontera, el Rosselló i la Provença fins 
arribar a la ciutat de Nimes, on tindrà lloc el dinar en un 
restaurant local.   

A la tarda, continuarem el trajecte cap a  la Savoia i els Alps 
francesos. Arribada a Chambéry. Trasllat a l’hotel, sopar i 
allotjament. 

21/09  CHAMBÉRY, CHAMONIX I EL MONT BLANC  

Esmorzar. Avui durem a terme una interessantíssima excursió al 
cor dels Alps francesos. Travessarem la Vall de l’Arve, de  gran 
bellesa natural. Arribarem a Chamonix, cruïlla internacional, ja 
que es troba limítrofe amb els països d’Itàlia i Suïssa, antiga 
localitat alpina ubicada als peus del sostre natural d’Europa, el 
Mont Blanc, que s’albira a 4.800 metres d’alçada. Un cap a 
Chamonix, durem a terme la pujada a l’Agulla del Midi amb el 
seu espectacular telefèric, que ens permetrà remuntar 
vertiginosament el Mont Blanc fins a la quota dels 3.842 mts. 
Arribada  i temps lliure per a gaudir de les millors i privilegiades 
vistes dels Alps sobre el sostre natural d’Europa. Tornada a 
Chamonix i dinar en un restaurant local.  

A la tarda, visitarem aquesta localitat alpina, banyada per les 
aigües del petit rierol Arve, abocada plenament al fenomen dels 
esports d’hivern però que amaga en el seu interior un patrimoni 
interessant, esquitxat de carreronets i placetes encisadores com 
la Place Poilu. Acabades les visites, tornada a Chambéry. Sopar  i 
allotjament a l’hotel.  

 

22/09  CHAMBÉRY, CREUER PEL LLAC BOURGET I L’ABADIA D’HAUTECOMBE  

 Esmorzar. Sortida cap a la bonica població d’Aix les Bains, ciutat 
balneari surcada per les aigües del gran llac Bourget, el més gran 
dels llacs francesos. Durem a terme un relaxant creuer pel Llac 
Bourget, contemplant encisadors paisatges naturals i 
curiosament podrem observar les diferents orografies a ambdós 
marges del llac, al sud del qual s’extén el massís del Juras i al nord 
els Prealps. Arribarem amb vaixell a l’altra vora del llac per a 
visitar la meravellosa Abadia d’Hautecombe, on es troba el 
sepulcre dels reis de Savoia i l’últim rei d’Itàlia, Umbert II. Es 
tracta d’un conjunt abacial de gran bellesa, fundat al segle XII per 
l’Orde del Císter i que ha sabut conservar un estil gòtic 
trobadoresc. Acabada aquesta interessant visita, dinar en un 
restaurant local.  



 A la tarda, tornarem a Chambéry per a conèixer aquesta fabulosa 
ciutat històrica, antiga capital dels Ducs de Savoia, que conserva 
el seu conjunt monumental respectant el seu clar traçat 
medieval, coronat pel Castell dels Ducs de Savoia, la ciutat vella 
d’origen medieval i les cases ennoblides pertanyents a la vella 
aristocràcia local. Breu temps lliure. Tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament.  

23/09  CHAMBÉRY, ANNECY, LES GORGES DE LA FIER I EL CASTELL DE MONTROTTIER  

Esmorzar. Sortida en direcció a Annecy, situada als peus del llac 
que du el seu nom, un dels més bonics de l’Alta Savoia. Annecy 
és alhora anomenada “la Venècia dels Alps”, gràcies a la gran 
quantitat de canals que surquen la ciutat. Tota la part vella està 
catalogada com “Vila d’Art i d’Història”, amb un entramat de 
carrers medievals, palauets i placetes ennoblides. Cal destacar 
molt especialment la Basílica de la Visitació, el Palau de l’Isle, 
antigues presons locals i el Castell d’Annecy, residència dels 
antics Ducs d’Annecy, afegint la notorietat d’una arquitectura 
civil típicament savoiana al llarg del conjunt monumental urbà. Al 
migdia, dinar en un restaurant local.  

A la tarda, sortirem cap al Castell de Montrottier, ubicat a la 
petita localitat de Lovagny, erigit a partir del segle XIII pels 
senyors feudals savoiars i que a partir del segle XVII passà a mans 
de l’Acadèmia Florimontane, fundada per Sant Francesc de 
Sales, la més important personalitat religiosa de la Savoia. A dins 
hi trobem les dependències del castell, amb salons nobles, 
mobles d’època i tot un ventall d’objectes d’art. Seguidament, 
visitarem una altra meravella natural, les Gorges de la Fier, 
úniques i singulars a tota la zona, originades pel riu que duu el 
mateix nom, que amb el pas del temps i de les seves 
enfurismades aigües han constituït capriciosament aquests 
estrets que s’alcen a 26 metres sobre el nivell de l’aigua. Durant 
la visita peatonal, podrem contemplar formes inversemblants 
com la Marmita del Gegant, la Roca de les Fades o el fabulós 
Mirador del Mar de Roques. Acabades les visites, tornada a 
l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

24/09  CHAMBÉRY - AIGÜES MORTES - BARCELONA  

 Esmorzar. Deixem la Savoia i sortim en direcció al sud, cap a 
Catalunya. Travessem la Provença i el Parc Natural de la 
Camarga fins arribar a la  històrica localitat d’Aigües Mortes, 
plaça forta portuària erigida en temps de Lluís IX de França. 
Dinar de comiat i continuació del trajecte fins a Barcelona.   
 
Final del viatge i dels nostres serveis tot desitjant que hagin 
gaudit d’aquesta fabulosa ruta per la Savoia Francesa.   
 

 

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

 



LA SAVOIA FRANCESA  
Un viatge de postal per la França Alpina  
 
Del 20 al 24 de setembre de 2021 (5 dies / 4 nits) 
Viatge de proximitat, entre cultura i natura   
  

950 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

    > Suplement habitació individual: 210€ 

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

 

EL PREU INCLOU: 

• Trasllats amb modern Autopullman  

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

• 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 20 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita de Chamonix amb pujada amb Telefèric  a l’Agulla del Midi (3.800 m). 

• Visita guiada de Chambéry amb entrada al Castell dels Ducs de Savoia. 

• Creuer pel Llac Bourget i visita de l’Abadia d’Hautecombe.  

• Visita guiada d’Annecy. 

• Visita de les Gorges de la Fier i el Castell de Montrottier.  

• Visita passeig a Aigües Mortes. 

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 i monumental.  

• Pujada amb telefèric a l’Agulla del Midi (3.800 m) al massís del Mont Blanc.  

• Visita de les encantadores viles de Chambéry i Annecy, entre canals i façanes de colors.  

 



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

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

IMPORTANT!!! A FRANÇA NOMÉS ES PERMET L’ENTRADA DE PERSONES VACUNADES I LLIURES DE  

COVID-19! PER TANT, SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ! 

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 20 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 350€ (+35€ assegurança) abans del 30 de juny 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 20 d’agost de 2021. 

 

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

 

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. 






















