
L’AVEYRON 

ABADIES, CASTELLS I CONTEMPORANEITAT

VIATGES CULTURALS - ESCAPADES D’ART

DEL 6 AL 9 D’ABRIL DE 2023

Especialista acompanyant: Mercè Riera
Historiadora de l’art i divulgadora cultural



Situat al Sud del Massís central francès es 
desplega el departament de l’Aveyron, un 
paisatge natural incomparable de valls, rius i 
muntanyes però també de pobles medievals, 
abadies, ciutadelles i castells, essent el 
departament francès que alberga el major 
nombre de pobles a la llista “Les plus beaux 
villages de France”. 

DIJOUS, 6 D’ABRIL

Sortida de Barcelona a les 07:00 h. Després 
de sengles aturades en el nostre trajecte, ens 
dirigirem a la població de La Cavalerie. Des-
prés de dinar (en grup),  recorrerem aquesta 
petita però bellíssima població medieval 
coneguda per la seva ciutadella, creada al 
segle XII per l’orde templera i fortificada al 
segle XV per l’orde de l’Hospital, que conver-
tiren la població en una important comanda 
de l’orde. El seu nom deriva de l’occità, i 
significa “lloc on es crien cavalls” o sia, el feu 
d’un cavaller o comanda. Durant la visita des-
cobrirem les cases tradicionals, conegudes 
com "caussenardes" que conviuen amb 

palaus moderns decorats amb elements clàs-
sics així com l’Església de Nôtre-Dame de 
Larzac.  

Després de la visita, continuarem el trajecte 
que ens portarà a Rodez, permetent-nos una 
aturada al Viaducte de Millau, inaugurat el 
2004, que permet unir Béziers i Clermont-Fe-
rrand, amb una longitud de 2460 metres.

Projectat per l’enginyer francès Michel Virlo-
geux i l’arquitecte Norman Foster, es va con-
vertir en una de les grans fites de la enginye-
ria francesa, tant per la seva llargada com per 
la seva elevació a 343 metres d’alçada.

Aixecat sobre gran desnivell del riu Tarn, està 
constituït per set pilars de formigó i vuit tau-
lers d’acer sobre els quals discorre la calçada.

Continuarem el trajecte fins arribar a la capi-
tal de l’Aveyron, Rodez. 

Allotjament a l’hotel Le Biney Rodez 
Centre 3*.

Sopar lliure.
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DIVENDRES, 7 D’ABRIL

Esmorzar a l’hotel.

Trasllat a l’Abadia de Sainte-Foy de Con-
ques, dedicada a la jove màrtir d’Agen, les 
relíquies de la qual foren robades pels monjos 
de Conques l’any 866, i que convertiren l’aba-
dia en un important lloc de culte, en un indret 
de pas del Camí de Santiago. El moment de 
màxim esplendor de l’abadia fou entre el 
segles XI i XII, amb la construcció de l’esglé-
sia, el claustre i altres dependències monàsti-
ques.

L’abadia ha esdevingut una joia de l´arqui-
tectura romànica per la seva unitat de cons-
trucció, alçada i sobretot  pel  treball escul-
tòric de la porta occidental, amb un timpà 
dedicat al Judici Final. 

Visitarem també el tresor, on es guarda una 
magnífica col·lecció d’orfebreria medieval 
entre les que hi destaca la Majestat de santa 
Fe, una imatge de fusta de la santa asseguda 
en un tron, completament daurada i amb 
incrustacions de pedres diverses que guarda 
part del crani de la santa.

Dinar en grup

Ja a la tarda, visitarem el nucli històric de 
Rodez, que té el seu punt central en la cate-
dral gòtica, començada a construir al segle 
XIII. Vitralls antics i moderns, el gran orgue, 
un cadirat profusament decorat, retaules i 
capelles... i un altíssim campanar de 87 
metres d’alçada des d’on es domina la ciutat. 
Al voltant de la catedral, a partir de la qual va 
créixer la ciutat, podrem passejar pels estrets 
i sinuosos carrers d’origen medieval i desco-
brir nombroses construccions nobles com la 
Casa Guitard o la casa Benoît d’origen medie-
val, o les renaixentistes cases d’Armagnac o 
l’Hôtel Fenaille, que testimonien el poder de 
famílies de comerciants instal·lades a la 
ciutat. 

LOREM IPSUM DOLOR 

LOREM IPSUM DOLOR 
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També visitarem el Museu Soulages, inau-
gurat l’any 2014, aquest museu guarda l’obra 
d’aquest artista informalista francès, autor 
dels vitralls actuals de Sainte-Foy de Con-
ques. La seva obra dialoga amb el gran edifici 
d’acer corten de l’estudi d’arquitectura català 
RCR Arquitectes, guanyador d’un premi Prit-
zker. 

Durant la nostra visita podrem gaudir de l’ex-
posició temporal “RCR Arquitectes. Aquí i 
altres llocs, la matèria i el temps”, . on el 
museu ret homenatge a la seva singular 

història amb una important selecció repre-
sentativa de maquetes, plànols, esbossos, 
gouaches, vídeos i fotografies que cobreixen 
més de 30 anys de la creació dels RCR. L'ex-
posició també estarà marcada per obres que 
han regat la creació del RCR: Donald Judd, 
Joan Miró, Claudi Casanovas, Léonci Quera, 
Pierre Soulages, Salvador Dalí, Antoni Gau-
dí...amb un centenar de peces exposades en 
una escenografia imaginada i dissenyada pels 
catalans.

Retorn a l’hotel, sopar lliure i allotjament.
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DISSABTE, 8 D’ABRIL

Esmorzar a l’hotel.

Dedicarem la jornada a visitar algunes de les 
poblacions amb més encant de l’Aveyron. Ens 
dirigirem cap al Nord del departament per 
visitar Najac, una població d’origen medieval 
construïda a redós del castell que es manté 
dempeus  al capdamunt del cim rocós. 
Estructurada a partir d’un carrer principal, a 
partir de la qual s’estructura  la població, hi 
trobarem nombroses cases amb la caracterís-
tica façana amb entramat de fusta.

Després ens traslladarem fins a  Villefran-
che de Rouergue, una de les millors basti-
des medievals del sud de França. Fundada el 

1252 s’estructura a partir de la plaça porxa-
da, presidida per la col·legiata de Notre-Da-
me i el seu enorme nàrtex-campanar. En el 
seu interior guarda una de les joies d’escultu-
ra en fusta medieval, el cadirat de cor d’André 
Sulpice del segle XV. També visitarem la Car-
toixa de Saint Sauveur, obra mestra del gòtic 
on destaca la construcció d’un claustre que 
transmet la severitat de la regla de Sant Bru.

Farem una passejada per la bonica població 
de Sauveterre de Rouergue.

També visitarem l’abadia cistercenca de 
Loc-Dieu, (s. XII)  que va ser fortificada al 
segle XV, esdevenint un exemple únic i força 
curiós.. L’església, és un dels primers edificis 
gòtics del sud de França, dissenyat per arqui-
tectes de Borgonya 

Dinar en grup en algun moment de la nostra 
ruta.

Retorn a l’hotel, sopar lliure i allotjament.
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DIUMENGE, 9 D’ABRIL

Esmorzar a l’hotel.

Aquest matí visitarem la població de Belcas-
tel. Ocupant una posició de domini respecte 
del pas del riu Aveyron, el castell construït al 
segle XI, vigila i protegeix la població. Tot 
creuant el pont sobre el riu del segle XV, ens 
trobarem amb la petita església de la Made-
leine, carrers drets i empedrats així com 
cases i antigues forges

Després ens traslladarem a Roquefort per 
visitar la població on va néixer un dels 
formatges més exquisits de França. Durant la 
visita descobrirem les bodegues que excava-
des a la roca, permeten la maduració del 
formatge tot gaudint d’un fantàstic tast.. 

Després de la visita farem el dinar de comiat 
abans de reprendre el viatge de tornada cap 
a Barcelona.

Fi del viatge.

LOREM IPSUM DOLOR 
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Hotel Le Biney Rodez Centre - 3*

SORTIDA BARCELONA
07:00h

ARRIBADA LA CAVALERIE
12:00h

SORTIDA BELCASTEL
15:00h

ARRIBADA BARCELONA
21:00h

PREUS
Preu per persona
En habitació doble:  1350 €
Suplement individual: 190 €
Grup mínim necessari: 20 persones
Grup màxim: 30 persones

Hotels

Transports
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Reunió de presentació i documentació del viatge.

Assegurança de viatge i cancel·lació-

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

Trasllats en còmode autocar durant tota la ruta.

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

- Acompanyant de Te de Tertúlia.
- Guies locals a les ciutats on son obligatoris.
- Entrades als monuments.

3 nits d’estada en els hotels especificats, o similars.
Esmorzars a l’hotel

Mitja pensió (dinars) en restaurants amb begudes incloses.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.

Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions amb 
bona qualitat.

EL VIATGE INCLOU:

EL VIATGE NO INCLOU:



Condicions
INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran confir-
mades fins que es formalitzi el paga-
ment 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 
Disposem de poques habitacions indi-
viduals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 540 € (en habitació doble) / 
620 € (en habitació individual) Abans del 
13 de gener de 2023.

3. Resta de 810 € (en habitació doble) / 
920 € (en habitació individual) Abans del 
6 de març de 2023.

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 realitzats 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 retor-
nar l’import dels bitllets emesos i de 
l’assegrança de viatge.

Més els següents percentatges sobre 
l’import total:

1. Despeses d’anul·lació en cas de cancel·la-
ció per part del client.

- 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 retor-
narà al consumidor les quantitats que 
hagués d’abonar, deduïdes les despeses de 
gestió i, si s’escau, les despeses 
d’anul·lació justificades i les penalitza-
cions.

Una vegada efectuada una reserva d’un 
viatge, qualsevol modificació, canvi o can-
cel·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.

Es demanarà entrega de documents
podrà iniciar cap reclamació.
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer 
les cobertures amb detall.
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Notes de viatge
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ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

www.doperatraveller.net
culturals@doperatraveller.net
Rambla Catalunya, 125, 3r.-2a.
08008 - Barcelona
Núria García – mòb. 617385799

ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia

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


