
L’ARMAGNAC, 
ENTRE VINYES 

I CAMINS DE 
PELEGRINS

DEL 14 AL 18 D’ABRIL DE 2022

Especialista acompanyant: 
Mercè Riera, historiadora de l'art 
i divulgadora cultural.

VIATGES CULTURALS - ESCAPADES D’ART 



Sortida de Barcelona a l’hora acordada 
per emprendre el camí cap a Lavardens. 
Serà un recorregut d’aproximadament 6 
hores, en les que farem les parades regla-
mentàries fins arribar al Château de 
Lavardens per fer la visita.

Dinar en grup.

Després ens traslladarem fins a Auch.
Sopar lliure i allotjament a l’Hotel de 
France 3*, al centre històric.

La regió històrica de l’Armagnac que ocupa 
avui gairebé tot el departament de Gers, 
foren els dominis del comtat d’Armagnac 
des del segle X. Caracteritzat per una oro-
grafia suau, llargues serralades disposades 
enforma de ventall i petits rius, amb boscos

de xops i roures a les muntanyes i vinyes al 
pla, atorguen al paisatge un encant incom-
parable.
També es famosa per la producció de vi 
blanc i l’aiguardent conegut amb el nom de 
la regió, Armagnac.
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DIJOUS 14 
D’ABRIL
– 
BARCELONA 
– 
LAVARDENS
– 
AUCH

AUCH



Al centre de la vila hi havia el castell, avui 
desaparegut i ocupat per una gran plaça, 
al voltant de la qual hi trobem cases de 
fusta d’origen medieval. També destaca 
l’església dedicada a Saint-Laurent, cons-
truïda sobre les restes de l’antiga església 
del segle XIII i la torre del Rellotge.

Visita a la bodega Château de Gensac. El 
castell, construït el s. XIII és testimoni de 
més de 600 anys de tradició vinícola, on 
s’elaboren vins de gran qualitat i el famós 
brandy que porta el nom de la regió, 
l’Armagnac.

Esmorzar a l’hotel. En ple camí de peregri-
nació, trobem la població d’Eauze, als 
inicis colònia romana, passant a crear-se a 
l’edat mitjana el monestir benedictí dedi-
cat a Saint Luperc que més tard es conver-
tirà en catedral, entorn del qual es desen-
voluparà la ciutat medieval protegida per 
muralles. La construcció actual data dels 
segles XV i XVI, d’estil gòtic meridional amb 
una sola nau i capelles entre els contra-
forts i una torre octogonal.

Durant la nostra ruta, enmig de vinyes, 
trobem la petita població de Larresingle, 
un dels pobles amb més encant de l’antic 
comtat d’Armagnac, i que és conegut com 
“la petita Carcassona del Gers” pel fet de 
conservar gairebé intacta la muralla i les 
torres defensives que l’envoltaven així 
com les portes fortificades d’entrada. En 
el seu interior hi trobem el castell, una 
estructura trapezoïdal de quatre nivells 
construïda entre l’època medieval i 
moderna, i l’església fortificada de 
Saint-Sigismond, del s.XII.
Dinar en grup.

Ja a la tarda, visitarem la vila de Fourcès, 
que conserva la forma del seu recinte 
fortificat, en aquest cas de forma circular. 

Retorn a l’hotel, on assistirem a la con-
ferència a càrrec de Mercè Riera:

Els camins de Santiago de Compostel·la a 
França, Patrimoni de la Humanitat.

Sopar lliure i allotjament.

DIVENDRES 
15  D’ABRIL
– 
EAUZE
– 
LARRESINGLE
– 
FOURCÈS
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DISSABTE
16 D’ABRIL
– 
MONTRÉAL DU GERS
– 
SÉVIAC
– 
CONDOM

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Condom. 
Capital de l’Armagnac i antiga vila episco-
pal, Condom s’ubica en l’indret que es 
fundà l’abadia benedictina dedicada a 
Sant Pere i encara abans, una senzilla 
església de la que tenim notícia el 804, la 
construcció de l’antiga catedral de 
Condom té els seus orígens en aquest 
conjunt monàstic, que a principis del segle 
XI, sota la protecció dels ducs de Gascun-
ya, impulsen la construcció d’una nova 
església. L’edifici eclesiàstic es va fer 
créixer al segle XIV i fou refet de nou a 
principis del segle XVI.

Segueix les formes arquitectòniques del 
gòtic meridional, on destaca la torre de 40 
metres que s’aixeca sobre la porta occi-
dental i el claustre gòtic i el cor, del segle 
XIX d’estil neogòtic flamíger.

Després ens dirigirem cap a Mon-
tréal-du-Gers, la seva situació estratègica 
dominant la vall del riu Auzoue la va con-
vertir en un important enclau durant la 
Guerra dels Cent Anys. Del període 
medieval conserva el recinte fortificat, un 
entramat de cases amb estructures de 
fusta, l’església de Santa Maria del segle 
XIII i una plaça principal envoltada d’una 
galeria d’arcs. 

Dinar en grup.

Prop de la població, testimoni del passat 
romà d’aquestes terres hi trobem les 
restes arqueològiques de la vil.la gal·lo-ro-
mana de Séviac de la qual s’han conser-
vat les estructures de les diferents depen-
dències, entre elles unes termes, també 
columnes i galeries i els sumptuosos 
mosaics utilitzats en el paviment de les 
habitacions que esdevenen sens dubte, 
l’element més destacat.

Tornada a l’hotel. Sopar lliure i allotja-
ment.
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I ELS TRES MOSQUETERS



Esmorzar a l’hotel. La primera visita del dia 
ens portarà fins a Lectoure per visitar la 
seva catedral, un dels edificis més monu-
mentals del departament de Gers. Aixeca-
da a la part més alta de la ciutat. L’església 
d’estil romànic amb algunes transforma-
cions, va quedar molt afectada després de 
l’enfrontament entre Jean V d’Armagnac i 
Lluís XI,  i a la fi del segle XV s’inicia la seva 
reconstrucció, de la mà del mestre 
d’obres Mathieu Reguaneau
qui refà la nau, les façanes i el 1488 la 
torre campanar, de 45 mts. d’alçada sens 
dubte l’element més visible del conjunt. 
També destaca interiorment per una nau 
amplíssima construïda seguint les formes 
del gòtic meridional i un cor amb girola.

Més tard visitarem La Romieu, conside-
rat un dels pobles més bells de França. La 
Romieu té els seus orígens en un petit 
convent, fundat el 1062 per dos monjos 
que tornaven de la seva peregrinació a 
Roma, d’aquí el seu nom que significa en 
gascó “pelegrí”. Tres segles més tard, el 
cardenal Arnaud d’Aux, nascut a la pobla-
ció i molt proper al papa Climent V, va 
encarregar la construcció de la Col.legiata 
de Sant Pere, entre 1312 i 1318 i que des 
de l’any 1998 va ser classificada com a 
Patrimoni de la Humanitat, formant part 
dels Camins de Santiago de Compostela a 
França.

LA ROMIEU. COLLÉGIALE 
SAINT PIERRE SACRISTIE

DIUMENGE
17 D’ABRIL
– 
LECTOURE
– 
LA ROMIEU
– 
FLARAN
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Després ens traslladarem fins a Flaran, 
per dinar en grup i fer la visita.
L’abadia cistercenca de Flaran es va 
fundar el 1151 a partir de l’abadia d’Esca-
ladieu, sota la protecció dels comtes d’Ar-
magnac, destaca per la seva església, de 
tres naus, amb transsepte, i una capçalera 
amb cinc absis semicirculars, que consti-
tueix la part més antiga de l’edifici. Desta-
ca el claustre de planta rectangular que 
conserva una galeria romànica i part de la 
construcció gòtica, i també la sala capitu-
lar, Del conjunt monàstic, molt restaurat, 
també se n’ha conservat l’armarium i la 
sagristia, així com el dormitori dels 
monjos.

Tornada a l’hotel. Sopar lliure i allotjament.

PORT DE SA CALOBRA
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DIA 5:  
– 
AUCH
– 
BARCELONA
Després d’esmorzar,  visitarem la ciutat 
d’Auch, capital dels comtes d’Armagnac 
en època medieval, Situada al capdamunt 
d’un turó, domina la vall del Gers, i es 
caracteritza per carrerons pintorescos i 
grans cases antigues entre les que sobre-
surten els perfils de la Torre d’Armagnac i 
la catedral de Santa Maria. La catedral es 
va construir entre els segles XV i XVII subs-
tituint l’edifici romànic i fou declarada 
Patrimoni de la Humanitat formant part 
dels Camins a Santiago a França. Es tracta 
d’una de les catedrals més grans i monu-
mentals del país, amb una façana 
renaixentista. En el seu interior s’han con-
servat 18 vitralls d’aquest mateix període 
realitzades per Arnaud de Moles, així com 
el cor de fusta de roure decorat amb més 
d’un miler i mig d’imatges escultòriques.

A l’entorn de la catedral hi trobem l’antic 
palau arquebisbal d’Auch, la Casa d’Enric 
IV, que destaca pel seu pati interior de 
fusta, i a la part més alta la torre d’Armag-
nac, un edifici del segle XIV utilitzat com a 
presó. Als seus peus hi trobarem l’escala 
monumental del segle XIX, una gran cons-
trucció que permet unir la ciutat alta amb 
la part baixa i que està dominada per 
l’escultura de d’Artagnan que ens recorda 
al mosqueter nascut en aquestes terres. 
Prop del riu, en l’edifici que va ser el con-
vent dels Jacobins, hi trobem el Museu 
dels Jacobins, amb una col·lecció interes-
santíssima d’arqueologia gal·lo-romana i 
art precolombí.

Dinar en grup.

Iniciarem el nostre viatge de retorn cap a 
Barcelona, on finalitzarem la nostra ruta.
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PREUS
Preu per persona
en habitació doble:1350€

Suplement hab. individual: 235€
Grup mínim necessari: 20 persones. 
Màxim 25.

VISITES INCLOSES 

Lavardens: visita château.
Larresingle: vil·la fortificada, Château de 
Larresingle, església Saint Sigismond.
Fourcès: bastida i torre del rellotge.
Eauze: Cathedral Saint Luperc.
Montréal-du-Gers: La Collégiale  
Saint-Philippe-et-Saint-Jacques  de  Mon-
tréal,  Vil·la gal·lo Romana de Seviac.
Condom: Catedral de Condom i claustre.
Lectoure: visita a la catedral.
La Romieu: visita a la Col.legiata. Visita 
Bodega Château de Gensac.
Flaran: Abadia de Flaran.
Auch:  Visita  de  la  ciutat.  Catedral  
Sainte  Marie,  Musée  des  Jacobins,  Esca-
lier monumental (estàtua de D'artagnan), 
església Saint-Orens, plaça Allée d’Etigny.

CONFERÈNCIA A CÀRREC DE MERCÈ 
RIERA

“Els camins de Santiago de Compostel·la 
a França, Patrimoni de la Humanitat”

ALLOTJAMENTS
Hotel de France a Auch – 3*
https://www.hoteldefrance-auch.com/

Descobriu l'ambient de l'Hôtel de 
France, un lloc mític de la gastronomia 
gascona. El Gran Saló, el Novè, salons i 
confortables dormitoris, trobareu a l'Hô-
tel de France un lloc amb encant, ideal-
ment situat al cor del centre històric 
d'Auch, capital de Gascunya...

MAPA
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Eauze
Larressingle
Fourcès
Montréal-du-Gers
Séviac
Condom
Lectoure
La Romieu
Abadía de Flaran
Lavardens
Auch



EL VIATGE NO INCLOU
- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, telèfon…
- Sopars.
- Tot allò no especificat en el programa.

EL VIATGE INCLOU

TRANSPORT EN CONFORTABLE AUTOCAR.

Hotel 3* a Auch.

Esmorzars a l’hotel.
Mitja pensió (dinars) amb aigua i vi inclosos.

Assessorament cultural, conferències i explicacions durant 
el viatge a càrrec de la historiadora de l’art  Mercè Riera.

-Guia local en les visites que ho requereixin.
-Entrades als monuments i visites especificades al programa.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.
Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions 
amb bona qualitat.

Assegurança de viatge i cancel·lació,  especial Covid.
MATERIAL DE PROTECCIÓ COVID-19:
Pack de mascaretes.
Ampolleta de butxaca de gel  hidroalcohòlic.
Dispensador de gel hidroalcohòlic a  l’autocar.

TE DE TERTÚLIA D.OPERA TRAVELLER
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NOTES
- El programa queda supeditat a canvis 
segons restriccions que puguin sorgir en 
cada comunitat, degudes a la situació 
sanitària.
- En algunes visites, a causa de les restric- 
cions, és possible que el grup s’hagués de 
dividir en dos.
- És aconsellable que les persones s’asse- 
guin sempre amb el mateix grup a l’hora 
dels àpats.

INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran con-
firmades fins que es formalitzi el 
pagament del dipòsit.
En el cas de viatges amb rutes d’autocar,  
els inscrits tindran preferència d’escollir 
seient per ordre d’inscripció.

PAGAMENTS
Al compte
ES63 0182 4619 61 0200392538      
D.OPERATRAVELLER.

1. Consultar disponibilitat de plaça:
culturals@doperatraveller.net (Degut 
a la pandèmia els grups són més reduïts i 
disposem de menys places).
Disposem de poques habitacions indi-
viduals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 540 € (en habitació doble) /
635 € (en habitació individual) Abans 
del 20 de febrer de 2022.

3. Resta de 810 € (en habitació doble) /
950 € (en habitació individual) Abans 
del 20 de març de  2022.

IMPORTANT
-Indicar Nom complet de la / les per-
sones inscrites.
- DNI (enviar escanejat o foto per mail).
- Mòbil de contacte.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Qualsevol anul·lació d’un participant 
afecta les reserves i pagaments realit-
zats per al conjunt del grup. 

Per això, a més de regir-se per les condi-
cions generals de la normativa vigent, 
les cancel·lacions tenen les següents 
despeses d’anul·lació:

A partir del pagament de la reserva 
del viatge, el 100% del preu del bitllet 
de transport. En cap cas es possible 
retornar l’import dels bitllets emesos 
i de l’assegurança de viatge. 
Més els següents percentatges sobre 
l’import total:

- Entre 90 i 45 dies abans de la sortida 
del viatge: El càrrec serà del 20% sobre la 
bestreta pagada en concepte de reserva.

- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% 
sobre el preu total del viatge.

- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% 
sobre el preu total del viatge.

- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà 
del 100% del preu total del viatge.

- No presentació: No presentar-se a 
l’hora de sortida comporta la pèrdua del 
100% de l’import, qualsevol que sigui la 
causa.

NOTA:
Coneguda la desestimació, l’agència 
retornarà al consumidor les quantitats 
que hagués d’abonar, deduïdes les des-
peses de gestió i, si s’escau, les despe-
ses d’anul·lació justificades i les pena-
litzacions.
Una vegada efectuada una reserva d’un 
viatge, qualsevol modificació, canvi o 
cancel·lació té unes despeses de gestió 
que dependran de cada viatge.  

ASSEGURANÇA DE VIATGE
-Tots els assistents tenen inclosa en el 
preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA 
amb cancel·lació de viatge per una causa 
mèdica (no preexistents) o emergència 
familiar justificada. 

MESURES COVID I PROTOCOLS DE 
SALUT

L’ORGANITZACIÓ GARANTEIX LES 
SEGÜENTS MESURES:

- Grups que no superin les 25 persones.

- Autocars amb places suficients per 
poder garantir un seient lliure al costat de 
les persones que viatgen soles.

- Dispensador de gel hidroalcohòlic en 
tots els desplaçaments.

- Pack de mascaretes (FPP2) i ampolleta 
de gel hidroalcohòlic per cada assistent.

- Selecció d’hotels que apliquen protocols 
Covid de desinfecció i higiene en totes les 
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Es demanarà entrega de documents 
oficials o mèdics, sense els quals no es 
podrà iniciar cap reclamació. 
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per 
conèixer les cobertures amb detall.

REQUISITS PER VIATJAR AMB ELS 
GRUPS DE TE DE TERTÚLIA / D.OPERA. 
TRAVELLER
Portar el Certificat COVID Digital o 
COVID de la UE com acreditació de tenir 
la pauta completa de vacunació més la 
dosi de reforç.

Es possible que en alguna destinació 
sigui necessari realitzar una prova de 
PCR. En aquest cas el cost d’aquest 
servei anirà a càrrec del client.

*En el cas de no portar-ho, l’organització 
no   es   fa   responsable   de   quarante-
nes o repatriacions que puguin imposar 
les autoritats de cada país.

- DNI o Passaport vigent.

- Assumir la responsabilitat personal de 
portar la mascareta (recomanada FPP2) 
en els espais tancats i durant tots els 
desplaçaments i visites.

- Mantenir-se en contacte només amb 
les persones del grup del viatge (grup 
bombolla), intentant guardar les distàn-
cies de seguretat sempre que sigui pos-
sible.

- Ser molt acurat amb les normes d’higie-
ne, rentat de mans, gel hidroalcohòlic, 
etc.

- Estar atent a qualsevol símptoma que 
es pugui presentar durant el viatge i 
comunicar- ho als responsables del 
grup.

NORMATIVA I MESURES COVID PER 
VIATJAR DINS LA UE
EXTRET DEL CANAL SALUT GENCAT
Des del passat 1 de juliol, es va aprovar 
al Parlament Europeu una normativa 
unificada per viatjar entre els estats de la 
Unió Europea (UE) obtenint el Certificat 
Covid Europeu.

El certificat COVID digital de la UE és 
un document que acredita la situació 
d’una persona respecte a la COVID-19 i 
que facilita la mobilitat entre els estats 
membres de la Unió Europea.
El Certificat digital el podeu descarregar 
a: La Meva Salut (dins les seccions 
Informes i resultats i de Vacunes i certifi-
cat COVID digital UE)

- De forma presencial, es pot obtenir als 
centres d’atenció primària. També el 
podeu sol·licitar en el centre de vacuna-
ció quan acudiu a vacunar-vos.

EXTRET DE LA WEB OFICIAL DE LA 
UNIÓ EUROPEA
El Reglament sobre el certificat COVID 
digital de la UE va entrar en vigor l’1 de 
juliol de 2021. Els ciutadans i residents 
de la UE podran ara expedir i verificar els 
seus certificats COVID digitals en tota la 
Unió.
La versió digital pot emmagatzemar-se 
en un dispositiu mòbil. Els ciutadans 
també poden sol·licitar una versió en 
paper. Tots dos tindran un codi QR que 
contindrà informació essencial, així com 
una signatura digital per assegurar-se 
que el certificat és autèntic.
El Certificat COVID Digital de la UE serà 
acceptat en   tots   els   Estats   membres 
de la UE. Contribuirà a garantir que les 
restriccions actualment en vigor puguin 
suprimir de manera coordinada.
Al viatjar, el titular del Certificat COVID 
Digital COVID de la UE ha, en principi, 
quedar exempt de   les   restriccions   a la 
lliure circulació: els Estats membres 
hauran d’abstenir d’imposar restriccions 
addicionals de viatge a les persones titu-
lars d’un certificat COVID Digital de la UE, 
llevat que aquestes restriccions siguin 
necessàries i proporcionades per salva-
guardar la salut pública.
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ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia 

info@tedetertulia.com
tel. 93 757 81 01
mòb. 600470077

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

culturals@doperatraveller.net

Núria García – mòb. 617385799


