
 

Dia 1r   BADALONA - AVIGNON - ORANGE  

Presentació  davant del Museu de Badalóna a les 07.00 h. Tróba-
da amb la guia acómpanyant de Ruth Travel que estara  amb 
nósaltres al llarg d’aquests quatre dies. Sórtida amb el nóstre 
autócar a les 07.15 h en direcció  a la fróntera de La Jónquera.  
Esmorzar lliure. Farem una ruta de 429 quilòmetres que 
ens separen de la ciutat d’AVIGNON. Arribada i dinar en un 
restaurant. Envóltada en la seva tótalitat per una muralla del 
segle XIV, Avignón es tróba situada al marge esquerre del riu 

Róine, ón hi ha un dels elements 
me s destacables i interessants de la 
ciutat: el Pont de Saint Be ne zet ó 
Pont d’Avignon. En cómpanyia 
d’una guia local, farem una visita 
panoràmica a peu pel casc antic 
de la ciutat. Durant el nóstre pas-
seig prestarem especial atenció  a la 

Catedral de Notre-Dame-des-Doms, el temple més impór-
tant de la ciutat, ón durant tót l’any tenen llóc destacades cele-
bracións eclesia stiques. Nó pódem deixar de visitar el mónu-
ment me s impórtant de la ciutat: El Palau dels Papes, que sim-
bólitza l’esplendór de l'esgle sia a l’Occident Cristia  del segle 
XIV. Acabada la visita, cóntinuació  cap a la própera ciutat d’O-
range amb el nóstre autócar. Sopar i allótjament a l’HOTEL KY-
RIAD CENTRE ORANGE 3* o similar.  
Tótal dia: 462 km apróximadament. 

vila. Veurem la part baixa ón es 
tróba la vella ciutat rómana i la 
part alta, ón hi ha el castell i la 
vila medieval. Tambe  visitarem 
la catedral Notre-Dame-de- 
Nazareth, fundada als segles 
VI-VII, i recónstruï da en traça róma nica als segles XI-
XIII.  Dinar. A la tarda, tórnarem a Orange. A l’arribar, 
ens esperara  una guia local per fer un passeig  panora -
mic per la ciutat, ón destaquen els seus vestigis 
rómans cóm l’Arc de Triómf, en una de les entrades de 
la ciutat, les restes de la muralla i de l’aqu educte. Pas-
sarem per la Place de la Re publique, fins arribar al 
casc histó ric i alla   pódrem admirar la façana de l’A-
juntament (amb una tórre del segle XVII) i la catedral 
Nótre-Dame de Nazareth et de Tóus les Saints. Nósal-
tres prestarem especial atenció  al seu Teatre Roma , 
u nic a Európa. El teatre d’Orange, juntament amb l’Arc 
de Triómf, van ser declarats Patrimóni de la Humani-
tat per la UNESCO l’any 1981. Sopar i allótjament al 
nóstre hótel.  
Tótal dia: 62 km apróximadament. 

Dia 3r ORANGE: Carpentràs-Abadia Notre-Dame 
de Sénanque-Roussillon-Gordes.  
Esmórzar. Sórtida amb guia lócal cap a Carpentra s. E s 
l’antiga capital del Cómtat de Venaissin i ófereix un 
veritable tresór a tóts els amants de la histó ria i l’ar-
quitectura. Al centre, amb els seus estrets carreróns, 
hi ha la Pórte d’Orange, les ruï nes de l’antiga fórtalesa, 
la catedral Saint-Siffrein, l’ajuntament, etc. Ens apró-
parem al centre del que en el seu dia va ser el barri 

jueu; alla  visitarem la Sinagoga; 
e s la me s antiga de França i 
demóstra la prese ncia de les 
cómunitats jueves als póbles 
del Cómtat que, perseguits al 
regne de França, es van pósar 
sóta la prótecció  dels papes al 

segle XIII. Cóntinuarem les nóstres visites i ens diri-
gim uns 24 quilómetres al sud est per visitar l’Abadia 
de Sénanque, situada enmig dels camps de lavan-
da. Aquesta abadia cistercenca es tróba dins  

Dia 4rt ORANGE-LES BAUX DE PROVENCE-SÈTE-
BADALONA 
Esmórzar. Aquest matï  farem ruta fins al póble medieval de LES 
BAUX-DE-PROVENCE. Prestarem especial atenció durant la 
visita a les Carrie res de Lumie re, un espectacle audióvisual i artï s-
tic prójectat en les immenses parets, pilars i el só l de la cantera de 
róca de la Val d’Enfer. La tema tica pel 2018 e s un expósició  multi-
me dia  dedicada a Picassó i a altres mestres de la pintura.  El tema 
del 2019 encara nó esta  prógramat. Cóntinuació  fins a la póblació  
óccitana de SE TE. Es tróba vóra l'estany de Thau, ón hi ha un bón 
nómbre de vivers d'óstres i musclós. La ciutat e s travessada 
pel canal del Migdia, cónegut a Se te cóm el Canal Róyal. El seu pórt 
cómercial e s un dels me s impórtants de França, sóbretót pel que 
fa a la impórtació  i expórtació  
de vins. El pórt pesquer, per la seva 
banda, e s el primer de 
la Mediterra nia entre els pórts fran-
cesós. La ciutat tambe  dispósa d'un 
pórt espórtiu ón es fan les anómena-
des justes na utiques ó llenguadócia-
nes. Dinar. Finalitzada  la visita, cón-
tinuarem el nóstre viatge de camï  cap a Badalóna i ........ 
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Dia 2n ORANGE: Séguret, Vaison-la-Romaine i Orange  
 

Esmórzar. Sórtida cap Se guret, un petit póble de la part nórd de 
la regió  de Vaucluse amb mólt de tipisme próvençal i cara cter 
medieval, i dins la llista óficial dels “pobles més bonics de 
França”. En cómpanyia del nóstre guia acómpanyant, farem un 
passeig panoràmic pels carreróns del póble, amb les seves 
cases de façanes nóbles ón destaquen tresórs histó rics cóm la 
pórta Reynier, el campanar del segle XIV amb la seva sóla agu-
lla, la bella esgle sia de Saint Denis del segle X, la pórta des Hu-
guenóts, etc. Cóntinuem cap a Vaison la Romaine, una bella i 
histó rica póblació  situada en un llóc privilegiat entre els Alps i 
el Mediterrani. Envóltada per set pujóls, rep les aigu es del riu 
Ouve ze, i cal destacar que es tróba en un entórn amb una rica 
varietat de paisatges, cólórs i esse ncies de la Próvença.  La ciu-
tat es cóneguda per les excavacións arqueóló giques de l’antiga 
Vasió. Farem un passeig panóra mic amb  guia lócal d’aquesta  

el Parc Natural del Luberón. E s una abadia viva i habitada per 
mónjós cistercencs. Amb un aspecte auster, senzill, sense quasi 
decóració , l’abadia e s fidel als preceptes cistercencs que la van 
fundar. Abans de dinar farem una breu aturada per cone ixer l’Isle 
sur la Sorgue, una petita ciutat medieval cónsiderada la Venè-
cia del Cómtat. Cóntinuarem el nóstre camï  fins a Roussillon, cón-
siderat un dels póbles me s bónics de França. Situat als peus de les 
Muntanyes de Vaucluse,  al bell mig d’un dels dipó sits d’ócre me s 

grans del mó n, Róussillón e s famósa pels 
seus magnï fics penya-segats vermells i 
canteres d’ócre. Dinar. A la tarda, farem 
una visita panoràmica. Passejarem 
pel pintóresc laberint de carrers i places, 
ón pódrem admirar les magnï fiques fa-
çanes de cólór ócre de les cases. De tór-

nada a Orange, ens aturarem a la vila de Gordes, ón farem un pas-
seig per aquesta agradable póblació . E s un dels póbles penjants 
me s bónics de la tóta la regió  de la Próvença. Arribada a Orange. 
Sopar i allótjament a l’hótel.  
Tótal dia: 135 km apróximadament. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ostra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Musclo
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_del_Migdia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Joute_nautique&action=edit&redlink=1
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT08_O0anMAhXDVxoKHV5jDkMQjRwIBw&url=http://www.beyond.fr/villages/vaison-la-romaine-cathedral.html&psig=AFQjCNHcjJwWyRdTqyWUoX8cmE2UUV0Fkg&ust=1461668486359778
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRms71iarMAhXIXhoKHRlLBH8QjRwIBw&url=https://philhaber.com/2011/12/21/a-photographic-tour-of-roussillon/&psig=AFQjCNGIkMc4wk2Jn8buI7XlN2OsGCmy7Q&ust=1461683605868473


PREUS PER PERSONA: 

GRUP DE MÍNIM 50 PERSONES PER AUTOCAR ............................................................…....................................................          560 € 
GRUP DE MÍNIM 40 PERSONES PER AUTOCAR ............................................................…....................................................          585 € 
GRUP DE MÍNIM 30 PERSONES PER AUTOCAR ............................................................…....................................................          625 € 
SUPLEMENT PER A NO SOCIS.........................................................................................................................................................     + 25 € 
Suplement individual  (màxim 10 habitacions individuals per a tot el grup) .........................................................          100 € 

EL NOSTRE PREU INCLOU:  
 

 Circuit en base autocar privat de luxe, 55 pla-
ces.   

 Guia acompanyant de Ruth Travel.  
 Guies locals oficials de parla castellana on si-

gui necessari.  
 Entrada Carrière de Lumière. 
 Entrada  al Palau dels Papes d’Avinyó. 
 Entrada  a l’Abadia de  Sénanque. 
 Allotjament en base habitacions dobles a 

l‘HOTEL  KYRIAD 3* o similar. Orange. 
 Pensió completa tal com s’indica en el progra-

ma de viatge. 
 Aigua + copa de  vi en tots els dinars i  aigua en 

tots els sopars. 
 Assegurança d’assistència en viatge + can-

cel·lació companyia d’assegurances ARAG. 
 Propines a xofer  i guia.  

EL NOSTRE PREU NO INCLOU: 
 Serveis no especificats en el nostre apartat anterior: extres 

personals en hotels i restaurants com begudes no esmenta-
des, telèfons, servei d'habitacions, mini  bar, TV de pagament, 
etc. 

 Visites i entrades a monuments i/o museus no esmentats en 
el programa de viatge. 

ANOTACIONS IMPORTANTS: 
 

 L’ordre de les visites podrà ser modificat  a criteri de la guia per a 
una millor organització del viatge sense que això suposi una altera-
ció important en el seu contingut. La realització de les excursions i 
visites estan subjectes a les condicions meteorològiques. 

 

RESUM DE LES CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS  
DEL VIATGE — APARTAT ANUL·LACIONS: 

 

- EN CONCEPTE DESPESES GESTIÓ RUTH TRAVEL: 45 € per persóna. 
- EN CONCEPTE  DESPESES D’ ANUL·LACIÓ:   
1. SERVEIS TERRESTRES: Han estat contractats en base a tarifes espe-
cials de    
      grup especialment pactades per a aquest viatge i col·lectiu.  
       

En cas de cancel·lació s’aplicaran les següents quantitats: 
 
- Entre 45 i 30 dies abans de la sortida: 20 % de l’import total del viatge. 
- Entre 29 i 15 dies abans de la sortida: 50 % de l’import total del viatge. 
- Entre 14 i 6 dies abans de la sortida: 75 % de l’import total del viatge. 
- Dins dels 5 dies anteriors a la sortida: 100 % de l’import total del viatge. 

INSCRIPCIONS AL VIATGE: 
 

 DIA: DIJOUS 10/01/2019  

 HORA: 10.00 - 12.00 h 

 LLOC: Local social – C / Arnús 66, Bai-

xos. BADALONA 

 IMPORT: 150 €. Preguem que feu el pa-

gament amb xec  o import exacte + en-

tregar fotocòpia DNI. 
 

PAGAMENT FINAL:  
 

 DIA: DIMECRES 06/02/2019 

 HORA: 10.00 - 12.00 h 

 LLOC: Local social – C / Arnús 66, Bai-

xos. BADALONA 

 

 NOTA IMPORTANT:  

 El preu final serà el mateix per a tot 

el grup, i es fixarà segons la mitjana 

d’ocupació dels diferents autocars. 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA 
LA REGIÓ DE VAUCLUSE: Tresors  Medievals, Pobles amb encant i Patrimoni de la Humanitat 
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RUTH TRAVEL  
C/ València, 247, 1º 1ª B.  

08007- Barcelona.  
TLF: 93.467.32.44  
FAX: 93.487.31.17 

Mail: info@ruthtravel.es  
Web: www.ruthtravel.es 
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