
                   EL PARC NATURAL DELS VOLCANS 

                     EL ROMÀNIC DEL MASSÍS CENTRAL   

                       LES VILES MONUMENTALS DEL COR DE FRANÇA 

 DIA: 29 març 2018              LLOC: Plaça Universitat, Barcelona (Porta Paraninf Universitat)                HORA: 07h00 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita del nucli històric de Clermont Ferrand (UNESCO) · 

Visita de Vulcània amb entrada al Parc Científic i Temàtic 

dels Vulcans · Ruta Paisatgística a través del Massís 

Central Francès i Parc dels Volcans de l’Alvèrnia · Ruta 

inèdita per l’Escola Romànica Alvernesa i pel Massís 

Central Francès amb visita d’Orcival, Saint Nectaire, 

Issoire i Saint Saturnin · Pujada al Puy de Dôme amb 

Trenet Panoràmic i visita de l’antic Temple romà de 

Mercuri · Visita de Brioude i la Basílica Romànica de St 

Julien · Visita guiada de Le Puy en Velay (UNESCO)  

ALVÈRNIA 
      I VULCÀNIA  

Setmana Santa 
Del 29 de març al 02 d’abril del 2018  

TE DE TERTÚLIA 
 

Acompanyats per l’historiadora de l’art, M. Mercè Riera 

29/03  Barcelona - Millau - Clermont Ferrand   

30/03  Clermont Ferrand (UNESCO) i Vulcània   

31/03  C. Ferrand, Le Puy en Velay i Brioude 

01/04  C. Ferrand, Orcival, St Nectaire, Issoire i St Saturnin 

02/04  C. Ferrand - Le Puy de Dôme - Barcelona  

EL PREU INCLOU: 

Transport amb modern autopullman  

Assegurança d’Assistència en Viatge   

Hotel Holiday Inn Centre 4**** a Clermont Ferrand (o similar) 

Règim d’Allotjament i Esmorzar a l’hotel  

5 Dinars en restaurants amb begudes incloses (Vi i Aigua) 

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants  

Acompanyament, assessorament pedagògic i xerrades durant   

   el viatge a càrrec de la professora M. Mercè Riera. 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Sopars  

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Esculpit per una activitat volcànica de trenta milions d’anys, el paisatge de l’Alvèrnia està ple de verdes muntanyes i 
gorges salvatges. Terra de grans espais protegits, és la regió dels volcans (Vulcània), dels llacs d’aigues cristal.lines i de 
les profundes valls. Descobreixi el caràcter salvatge d’un territori recorregut pels pelegrins de Compostela i convertit en 
terra predilecta de l’art romànic. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

1.095 € 
 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  200€ 
Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  30 € 

Disseny cultural 
www.tedetertulia.com - tedetertulia@gmail.com   

Tel. 93 757 81 01 



ALVÈRNIA 
I VULCÀNIA 

Del 29 de març al 02 d’abril 2018 (Setmana Santa) 

TE DE TERTÚLIA 

29/03  BARCELONA - MILLAU - CLERMONT FERRAND   

Sortida amb autocar des del punt d’origen en direcció a Girona i França. Breu parada per esmorzar (No Inclòs) i 
continuació del viatge tot travessant el Midi i el Viaducte de Millau, on es durà a terme el dinar en un restaurant de la 
zona. Breu visita de Millau i continuació de l’itinerari tot travessant la comarca del Cantal ja dins la regió de l’Alvèrnia. 
Arribada a Clermont Ferrand, la capital històrica, i trasllat a l’hotel. Allotjament.  
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

30/03  CLERMONT FERRAND (UNESCO) I VULCÀNIA   

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a visitar “ Vulcània”, parc europeu del volcanisme, primer àmbit d’exploració 
científic versat sobre les ciències de la Vulcanologia i del planeta Terra. Aquest espai lúdic, d’oci i cultura proposa una 
descoberta interactiva sota el patrocini del Consell Regional de l’Alvèrnia, amb l’espectacular con que s’aixeca a 
l’entrada, que ens permetrà endinsar-nos en un cràter de 38 metres de profunditat on visitarem diverses sales i espais 
amb projeccions d’audiovisuals relatius al naixement de l’Univers, a la dinàmica de la Terra i als fenòmens post-
volcànics, així com el Jardí Volcànic, l’Observatori, l’Amfiteatre i la sala del Gran Espectacle Volcànic. Un cop acabada 
aquesta interessant visita farem el camí de tornada a Clermont Ferrand, on tindrà lloc el dinar. A la tarda, continuarem 
el programa de visites centrat a la mateixa localitat de Clermont Ferrand fent un extens recorregut pel seu nucli històric 
on hi destaca la joia arquitectònica del romànic alvernès, la Basílica de Notre-Dame du Port, declarada Patrimoni de la 
Humanitat per l’UNESCO, així com la majestuosa Catedral gòtica de Saint Pierre, alçada en base a la pedra típica 
de color negre de lava volcànica. Acabarem la visita al selecte i cèntric barri de La Jaude on s’hi desenvolupa l’activitat 
comercial i lúdica de la vila. Tornada a l’hotel. Allotjament.  

 
31/03  CLERMONT FERRAND, VISITEM LE PUY EN VELAY I BRIOUDE 

Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora del matí en direcció a la comarca del Cantal, tot seguint la Via Podiensis, 
el Parc dels Volcans i el Camí de Sant Jaume francès, fins arribar a la meravellosa localitat de Le Puy en Velay, enclau 
espiritual i punt neuràlgic de pelegrinatge. Visitarem aquest nucli medieval, ubicat entre cims volcànics i declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, amb la fastuosa Catedral romànica i el seu magnífic claustre del segle 
XII, un bucòlic barri vell arraulit entre les altives capelles de Saint Michel de l’Aiguilhe i la Corneille amb el bust de Notre 
Dame de France. Acabades les visites, dinar en un restaurant local. A la tarda, de retorn a Clermont aprofitarem per a 
visitar Brioude,  meravellosa localitat situada al Departament de l´Alt Loira, al Sud de l´Alvèrnia, amb un clar traçat 
medieval i un centre històric coronat per la seva fabulosa basílica de Saint Julien,  obra magna del romànic del massís 
central francès, erigida durant el segle XII i acabada durant el XIV, temple especialment remarcable pels seus frescos 
policromats. Aquesta església integrà una nova i impactant vidreria l´any 2000, completant així una decoració sublim en 
el seu interior, com la Verge de Chariol, una escultura escolpida en pedra volcànica durant el segle XIV. Acabades les 
visites, retorn a Clermont Ferrand. Allotjament.  

01/04  CLERMONT FERRAND, ORCIVAL, SAINT NECTAIRE, ISSOIRE I SAINT SATURNIN 

Esmorzar. Sortida al matí per a dur a terme la doble ruta dels espais naturals del Parc Volcànic de Sancy-Mont Doré 
i l’Alvèrnia romànica. La primera parada tindrà lloc a l’encantador poble d’Orcival, que compta amb la majestuosa 
església de Notre-Dame, indret popular de pelegrinatge que guarda l’única Verge romànica de la regió. Continuació del 
trajecte, tot travessant l’espectacular Massís de Sancy-Mont Doré i el llac de Chambon, fins arribar a Saint Nectaire, 
redreçat sobre el Mont Cornadore, des d’on domina la vila antiga i s’albira amb la seva majestuosa edificació romànica 
semblant a una portentosa catedral. El seu interior és un veritable mostrari de les tècniques mes refinades de l’art 
romànic reflectides al nàrtex, deambulatori, planta basilical i a les escenes bíbliques dels capitells. Reemprendrem la 
ruta per a dirigir-nos a la població d´Issoire, on es durà a terme el dinar en un restaurant local. Tot seguit visitarem 
Issoire, hi destaquen particularment la Tour de l’Horloge i l’Abacial de Saint Austremoine amb la seva majestuosa 
columnada del cor basilical, l’esplendor dels frescos bíblics restaurats de la policromia autèntica medieval i l’austeritat 
de la seva recollida cripta. Completarem la jornada amb la visita de Saint Saturnin, poblet medieval a peus dels seu 
Castell, on hi sobresurt la seva bonica església romànica, inscrita a la xarxa d´esglésies majors del romànic del massís 
central, erigida durant el segle XII i que mostra un clar exemple de l´austeritat de l´estil romànic local.  Acabada la visita, 
tornada a l’hotel. Allotjament. 

02/04  CLERMONT FERRAND - LE PUY DE DOME - BARCELONA  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per anar al magnífic Puy de Dôme i el Temple de Mercuri, amb una bonica 
pujada amb trenet panoràmic que ens portarà fins a dalt mateix del cim. El Puy de Dôme és el més gran dels seixanta 
volcans adormits existents al Massís Central francès. Des d’antuvi existia un antic santuari celta dedicat al déu Lug que 
els romans van reconstruir sota la invocació del déu Mercuri i actualment els arqueòlegs han restaurat parcialment i 
magníficament amb blocs d’andesita volcànica, resultant una espectacular obra material ben integrada en la natura. Tot 
seguit sortirem cap a Barcelona. Parada a mig camí per a dinar en un restaurant regional. Continuació del nostre camí 
cap a Barcelona. Arribada a la ciutat comtal cap al vespre. Final del viatge i dels nostres serveis.  

 

* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT I PER MOTIUS 

LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



ALVÈRNIA I VULCÀNIA 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar directament a l’agència.  
 

NOTES ADDICIONALS: 

- Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades. 

- Els clients de Te de Tertúlia tenen preferència de reserva. 

- El nombre d’habitacions individuals és molt limitat.  

- Viatge amb un aforament limitat a 30 places.  

- Grup mínim 20 participants.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent.  

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal (+ 30 €).  
 
INSCRIPCIONS:  

- La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre l’ingrés de la paga i senyal.  

- Preguem contactar amb l’agència un cop efectuat el pagament per a confirmar la plaça al telèfon 93 496 14 67 
o a l’email: info@kulturalia.es . 

 

PAGA I SENYAL:  

- Caldrà abonar un import  de 395€  per persona abans del 26 de Gener del 2018.   

 

PAGAMENT FINAL:  

- La resta del pagament final serà abans de l´01 de Març del 2018.   
 

DADES BANCÀRIES (Kulturalia Viatges):  
 

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748    
 

     * Cal indicar NOM + COGNOM + “ALVERNIA” 

 
 
POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS: 
 
Paga i senyal No Reemborsable.  
50% de despeses de cancel.lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge. 
75% de despeses de cancel.lació entre 15 i 8 dies abans del viatge. 
100% de despeses de cancel.lació entre 7 dies i la data del viatge. 

 

Del 29 de Març al 02 d´Abril 2018  

    TE DE TERTÚLIA 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 


