
  

 

 

 

 
AULA d’ EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

per a la GENT GRAN de BADALONA 

 

 CONCEPTE: RUTA per TERRES del LLENGUADOC – ROSSELLÓ 

 

 Visites programades:  BESIERS – MONTPELLIÈR (MONTPELLER) – 

SANT GUILLEM de DESERT – GRUTA des DEMOISELLES – ABADIA de 

VALMAGNA 

 DATES:  del DIMECRES 15 al DISSABTE 18 de MARÇ del 2023 

 

 Allotjament en règim de ½ pensió al cèntric HOTEL: 

MERCURE CENTRE COMÉDIE 4* 

6 Rue de la Spirale   

34000 MONTPELLIÈR  

Tel: (+33)4/67998989 –  www.mercuremontpellier.com 

NOTA: els sopars es faran al restaurant del mateix hotel. 

 

o DIMECRES ·15·  BADALONA –  BESIERS – MONTPELLER  

 

 Matí: sortida a les vuit (8:00 h), davant mateix de la seu del MUSEU de 

BADALONA, amb destinació a MONTPELLER.   

 Esmorzar: a càrrec de cadascú, a l’àrea de servei de l’autopista catalana. 

 Tot seguit: continuarem fent camí fins arribar a la ciutat de BESIERS. 

 Dinar: al restaurant ORANGERIE-5, al centre de BESIERS. 

 Tarda: visita al nucli antic de la ciutat de BESIERS, on cal ressaltar l’Església de 

Sant Nazari, la Catedral  (ss XII al XIV) i el Pont Vell (s XIII), sobre el riu Orb. 

 Seguidament: arribada a MONTPELLER, capital de la regió administrativa d’Occitània, 

allotjament i sopar a l’Hotel. 

  

o DIJOUS ·16·   Visita a la ciutat de MONTPELLER 

 

 Matí: visita, guiada i comentada, a l’exposició permanent del MUSEU FABRE, situat 

al bell mig de la ciutat de MONTPELLER. Actualment i després d’un llarg període de 

renovació, el museu ofereix un circuit natural entre el Col·legi dels Jesuïtes del segle XVII, 

l’edifici del MUSEU FABRE de 1828, instal·lat a l’antic edifici de l'Hotel MASSILLIAN 

del segle XIX i la Galeria de les Columnes, edificada entre 1875 i 1878. El seu contingut 

artístic i obres d’art forma part de les primeres col·leccions de les Belles Arts a França i a 

Europa. 

 Dinar: al restaurant CHEZ BORIS, situat al centre de la ciutat.  

 Tarda: recorregut, guiat i comentat, pel centre històric de MONTPELLER: la Facultat 

de Medicina, la Catedral de SANT PERE. . . i finalitzarem amb la visita al CASTELL de 

FLAUGERGUES, envoltat de bells jardins, de caire aristocràtic, i construït als afores de la 

ciutat a final del segle XVII com a casa residencial. En acabar la visita farem un tast de vi de 

la zona. 

 

http://www.mercuremontpellier.com/


  

 

 

 

 

o DIVENDRES ·17·  SANT GUILLEM del DESERT – SANT JOAN de FÒRCS –  

GRUTA des DEMOISELLES. 

 

 Matí: anada fins al petit i encantador poblet de SANT GUILLEM del DESERT, situat 

en un preciós indret a la riba dreta del riu Erau, encerclat entre muntanyes i dominat per 

l’espectacular i antiga abadia benedictina de GEL·LOA, fundada a l’any 804. Abans 

d’arribar-hi, passarem per la petita vila de SANT JOAN de FÒRCS, on hi ha el PONT del 

DIABLE, un pont romànic del segle XI. Aquests dos indrets que visitarem, per la seva 

bellesa i encant, han estat classificats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.  

 Dinar:  al restaurant “TABLE d’AURORE”, a SANT GUILLEM del DESERT.  

 Tarda:  visita a la GRUTA des DEMOISELLES, situada a l’altiplà de Thaurac des d’on 

es domina la vall de l’Hérault. L’accés a les seves entranyes es fa per mitjà d’un petit 

funicular i tot seguit es camina per inclinats corredors que condueixen a la part central de la 

cova. En arribar-hi, quedarem sorpresos per les seves dimensions i la seva espectacularitat.   

 

o DISSABTE ·18·  ABADIA de VALMAGNA – BADALONA 

 

 Matí:   ja de tornada, anirem fins al municipi de VILAMANDA, que forma part del 

departament de l'Erau, situat  a la plana litoral, entre BESIERS i MONTPELLER, on 

farem una visita a l’ABADIA de VALMAGNA, un antic monestir cistercenc, actualment 

desafectat, declarat Monument Històric. 

 Dinar: al restaurant FERME-AUBERGE de l’Abadia de VALMAGNA.  
 Tot seguit: continuarem la ruta fins a  BADALONA. 

________________________________________________________________________ 

 Preu calculat entre 20/25 persones:      875 € 

 Preu calculat entre 26/30 persones:  825 € 

 Preu calculat entre 31/35 persones:  795 € 

 Preu calculat entre 36/40persones:  775 € 

Supl. Individual:  219 € 

* * * 

 1r. Termini a pagar inscripció: DIJOUS 19 de GENER  375,-- €  

* * * 

 2n. i últim termini pagament: DIMARTS 28 de FEBRER 

* * * 

CaixaBank “la Caixa“ ES34  2100 3017 0822 0064 1565 

* * * 

 NOTA: dades que cal fer constar, al moment de fer els pagaments: 

 

 Concepte: viatge al LLENGUADOC. 

 Titular ordenant: el vostre nom i cognom. 

 Beneficiari: Pol Viatges.  

 Import: 375,--/persona. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pont_del_Diable_(Sant_Joan_de_F%C3%B2rcs)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pont_del_Diable_(Sant_Joan_de_F%C3%B2rcs)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilamanda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Erau
http://ca.wikipedia.org/wiki/Plana_litoral
http://ca.wikipedia.org/wiki/Besiers
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montpeller
http://ca.wikipedia.org/wiki/Orde_del_Cister


  

 

 

 

 

* * * 

 

o El preu inclou: 

 

 Viatge amb autocar. 

 Allotjament a l’Hotel MERCURE CENTRE COMÉDIE 4* de 

MONTPELLER.  

 Vi, refrescos, aigua, cafè o infusions, durant els àpats. 

 Dietes fora de l’HOTEL, durant el recorregut per la regió. 

 Entrades a recintes històrics i museus de pagament que consten en la 

programació.  

 Visita guiada a la GRUTA des DEMOISELLES. 

 Guia acompanyant especialitzat de la regió d’Occitània.  

 Acompanyant de Pol Viatges (Pere Costa), des de BADALONA. 

 Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 

  

o El preu no inclou: 

 

 - Qualsevol cosa no especificada. 

 

 Pol Viatges, S.L. 

C/ Sant Elies , 11-19, despatx  92 

08006  BARCELONA 

Tel.: 0034 93 241 41 42 

perecosta@polviatges.cat 

www.polviatges.cat 

 
 

 

 

http://perecosta@polviatges.cat/
http://www.polviatges.com/

