
 

 

Tardor 2017  -   4, 5, 6, i 7 d’octubre 

El Perigord de 4 colors 

           

El Perigord és una comarca del nord-est d’Aquitània, Occitània. El seu territori està repartit 

entre els departaments de la Dordonya i Lot i Garona. 

4 d’octubre – dimecres – MATARÓ – MONTAUBAN – PERIGUEUX 

Sortida a les 06:50 de la Plaça de les Tereses amb autocar cap a Montauban i dinar en 

un restaurant. Visita de la ciutat: Plaça Nacional, Església de Saint Jacques, Pont Vell i 

la Catedral de Notre-Dame de L’Assomption. Continuació cap a Perigueux. Allotjament 

a l’hotel. 

5 d’octubre - dijous – PERIGUEUX – BRANTÔM – PERIGUEUX 

Esmorzar a l’hotel. El matí dedicat a la visita de la ciutat: Catedral de Saint-Front, 

Museu Vesunna i Torre Mataguerre. Dinar en un restaurant. A la tarda sortida cap a 

Brantôm (Perigord Verd). Visita a l’admirable Abadia Benedictina i a l’enigmàtica  

Gruta del Judici Final. Retorn a Perigueux.  

6 d’octubre – divendres – PERIGUEUX – BERGERAC – SARLAT LA CANÉDA -            

ROCAMADUR 

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Bergerac i visita: Plaça Pélissière, Pont Vell, Granja 

d’oques i ànecs. Sortida cap a Sarlat la Canéda visita de la Catedral de Saint-

Sacerdos i ascensor panoràmic. Dinar en un restaurant. Continuació a Racamadur: 

visita de la Verge Negre S. XII a l’església de Notre-Dame. Allotjament a l’hotel. 

7 d’octubre – dissabte – ROCAMADUR – CAHORS – MATARÓ 

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Cahors. Visita de la ciutat: Pont Valentré, 

centre històric i la Catedral de Saint-Étienne. Dinar en un restaurant. Sortida 

cap a Mataró. 

 

 

     Verd: pel color dels seus boscos i prats. 

    Blanc: per la seva morfologia calcària. 

Púrpura: pel color de les fulles de la vinya 

                a la tardor. 

   Negre: per l’espessor dels boscos de 

               nogueres i les seves tòfones. 

 



Condicions 

Preu per persona: (places limitades) en habitació doble: socis Òmnium 685 € i no socis 695 € 

Suplement habitació individual les tres nits: 120 €  

Calendari de pagament: Inscripció (fins al 31 de maig): 225 € per persona 

                                       Abans del 7 de juliol: 225 € per persona 

                                       Abans del 8 de setembre: la resta 

El preu inclou: autocar privat, guia acompanyant, estada hotel **** dues nits, i hotel *** una nit, 

en habitacions dobles o individuals amb bany o dutxa, guies locals, taxa séjour, entrades als 

monuments indicats a l’itinerari, àpats que també figuren a l’itinerari, assegurança de viatge, 

assegurança d’anul·lació en casos greus, dossier. 

El preu no inclou: qualsevol cosa no indicada anteriorment com els sopars, les begudes en els 

àpats, els cafès o els extres a l’hotel. 

Més informació i inscripcions:  Òmnium Maresme (Carrer d’Argentona, 59.  Mataró) 

                                                   maresme@omnium.cat  -  93 798 17 16 

 

 

Organització tècnica del viatge: 
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