
 
Castells del Loira – Normandia 

19  a  27   JULIOL   2021 
 

1-Dia: MOLLERUSSA – TOURS. 

Sortida dels nostres pobles cap a la Val d’Aran, per seguir per Pau i Bordeaux 

per arribar al vespre a Tours, al cor de la Vall del Riu Loira. 
 

 

2-Dia:  TOURS – CASTELLS del LOIRA – TOURS. 

 Iniciarem al matí la visita als Castells del Loira, per arribar a Chenonceaux. 

El Castell de Chenonceau, sobre el riu Cher, no imposa per la grandiositat, sinó 

per la seva senzillesa, anomenat el Castell de les Reines o de Diana de Poitiers. 

Seguirem més tard al Castell de Villandry, vora el riu Loira, on la diferencia són 

els Jardins, no fets amb flors, fets amb productes de l’Horta, Fruita i Verdures. 

Acabades les visites, tornarem cap a Tours, on farem aquesta segona nit.  
 

 

3-Dia: TOURS –  LE MONT SAINT MICHEL 

Seguirem viatge cap al Nord, arribant a la Costa Bretona fins a la població 

corsària de Saint-Malo, tota tancada per Murs, on les Marees son vives, i on el 

comerç marítim feia la ruta a Canada i Terranova. 

Per la tarda, tot seguint la Costa de Cancale, arribem al Mont-Saint-Michel, illot 

rocós o península lligada a terra, rodejada de “pres salées”, amb la seva Abadia, 

les Muralles, i tot el laberint de carrerons i escales. 

Acabada la visita, quedarem a la zona de Le Mont Saint Michel.  

 
 

4-Dia: LE MONT SAINT MICHEL - PLATJES DE NORMANDIA – CAEN. 

Iniciem la jornada des de Le Mont Saint Michel, per anar primer cap  a la Pointe 

d’Hoc, fortificació Alemanya, part del Mur del Atlàntic, que amb artilleria 

dominava les Platges d’Omaha i Utah. Seguim més tard cap al Cementiri 

Americà de Normandia a Colleville-sur-Mer, sobre les Platges, on les Creus 

arrenglerades van fent files com els Soldats arribaven.  

Seguirem per la costa per la zona d’Arromanches, on va ser instal·lat un Port 

Artificial, per portar materials dels vaixells amb camions fins a la platja. 

I en darrer lloc, arribarem a Pegasus Bridge, on els Paracaigudistes Britànics 

tenien que aturar el pas de les tropes Alemanyes.  

Acabades les diferents visites, arribarem fins a Caen, dormint a la Normandia. 

Deixarem ja les Costes, per seguir cap a l’Est, fins a París, i al vespre, farem un 

tomb de nit per veure els Monuments Il·luminats. 

 

5-Dia: CAEN – VERSAILLES – PARIS 

Anirem al matí cap a Versailles, per anar a visitar el Palau de Lluís XIV, el Rei 

Sol, iniciat com a Pavelló de Caça i acabant sent el centre de l’Estat Francès, per 

la Revolució tot saquejat, i avui en dia Monument Nacional. Després de dinar, ja 

anirem fent camí per arribar a Paris, i iniciar les visites 



 

 

6-Dia: PARIS 

7-Dia: PARIS 

Al llarg d’aquestes dues jornades, estarem a la capital de França, París. 

La Torre Eiffel, el Bateau Mouche, fer el tomb a l’ Arc de Triomf, el Trocadero, 

els Camps Elisis, la Plaça de la Concòrdia, el Museu del Louvre, la Rue Rivolí, 

la Catedral de Notre Dame, la Defense,etc... 

Tots aquets llocs i monuments no tindran secret per nosaltres al veure’ls i poder 

contemplar-los. 
 
 

8-Dia: PARIS – LIMOGES 
 Encara al llarg del matí estarem a la Capital de França, per acabar de fer visites. 

 Per la tarda anirem fent la tornada per Orleans i Limoges, arribant al vespre.   

. 

 

8-Dia: LIMOGES – VIELHA – MOLLERUSSA. 

Camí de Toulouse i de la Val d’Aràn, mirarem d’arribar de dinar a Vielha, i per 

la tarda, arribada a les nostres llars a bona hora.  

 

 

-PREU DEL VIATGE- 1.950 € 

-Sup. Hab. Individual-     300 € 

 

 
-El Preu del Viatge Inclou- 

 
1-Viatge amb Autocar 

2-Estada als Hotels en Hab. Dobles amb Bany o Dutxa. 
3-Les Excursions i Visites esmentades en el Programa. 

4-Totes les Menjades del Viatge, excepte el Dinar del Primer Dia. 

 
-El Preu del Viatge No Inclou- 

 

1-Les Begudes, excepte l’Aigua en les Menjades. 
2-Qualsevol altre extra no esmentat en el programa. 

 

-NOTA- 
 

1-Cunitours es reserva el dret de modificar, sempre si potser a millor, l’itinerari del viatge i a comunicar-ho als clients amb 

l’antelació legal, o , a l’anul·lació del viatge en cas de no arribar a un número mínim de viatgers. 
2-En el moment de la reserva del viatge caldrà fer un dipòsit del 25 % del Preu del Viatge. 

3-Caldrà estar en compliment de la Normativa Sanitaria per poder realitzar el viatge. 

 

 

 

 

 

 
 

C/. Ferrer i Busquets, 45  25230 MOLLERUSSA 

973.602307   cunitours@cunitours.com 

www.cunitours@grupoeuropa.com 
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