ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

Descobrim el Patrimoni de la UNESCO

CAP D’ANY A
ORLEANS

Versalles, Chartres,
Chambord… i Cabaret!
Amb Àngel Morillas
Del 29 de desembre 2019 a
l’1 de gener de 2020

Viatge en TGV

Ens mourem, en una de les èpoques més glamuroses de l’any, entre palaus,
castells i catedrals, i ens endinsarem en la part més noble de la història
francesa. Des de la sobrietat de la mística Joana d’Arc, ﬁns a l’opulència de
Versalles, el nostre recorregut ens mostrarà tot el luxe i l’esplendor del gòtic, el
renaixement i el barroc de França. Com no podia ser d’una altra manera,
celebrarem amb un espectacle d’autèntic cabaret el ﬁnal d’aquest any i
donarem la benvinguda al 2020 entre champagne i música! Amb tot això,
tindrem l’acompanyament del nostre expert en Patrimoni.
Inclou visites!!

ENS ACOMPANYA… Àngel Morillas
Historiador i professor d'Història de l'Art, Membre d'ICOMOS-UNESCO i
Coordinador d'un projecte de la UNESCO sobre Patrimoni Mundial.
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DIA 1. BARCELONA - PARÍS - VERSALLES - ORLEANS
Presentació l’estació de Sants de Barcelona, per sortir amb el TGV en direcció cap a París, una
hora abans de la sortida del tren.
BARCELONA (SANTS) – PARIS (GARE DE LYON) - Sortida 9:25 h - Arribada 15:35 h.

Arribarem a la capital francesa a primera hora de la tarda, on ens estarà esperant el nostre
autocar per dur-nos directament cap a Versalles, el palau concebut com un trofeu de reis i
una ﬁta de l’arquitectura, amb les seves estances que regalen la vista de luxe, extravagàncies a
voltes, i tot tipus de detalls. Anirem directes cap a la sala dels miralls, famosa on les hi hagi,
on se’ns presentarà un espectacle en viu, “Le Parcours du roi”, amb comediants, dansaires,
cantants i músics del barroc, que ens transporarà en el temps.

Després de l’espectacle, ens dirigirem cap al nostre hotel a Orleans. Soparem en grup.
Allotjament a l’hotel.
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DIA 2: (ORLEANS) CHARTRES - CASTELL DE CHAMBORD
Esmorzar a l’hotel. Començarem el
matí a Chartres, on ens espera una
visita guiada per poder copsar els
espais més rellevants i emblemàtics
de la ciutat francesa, capital de la
regió del Loira. La seva prestigiosa
catedral gòtica, Notre Dame de
Chartres, és destinació per a
pelegrins de tot el món i ha estat
testimoni mut de la coronació de reis,
com Enric IV. Les magníﬁques
vidrieres, del segle XIII, donen a
l’interior una lluminositat misteriosa, i
són un dels motius pels quals aquest
ediﬁci és Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. També rellevant és i ha estat el nucli antic de la ciutat, que es
divieix en dues parts: la part alta (al voltant de la catedral) i la baixa, a la riba de riu Eure. En
totes dues hi trobarem gran nombre d’ediﬁcis medievals i renaixentistes. La plaça de la
Poissonnerie, lloc de venda de peix entre el s. XV i meitat del s. XX, estava envoltada d’ediﬁcis
amb singulars façanes d’entramat de fusta, que van ser demolits entre 1870 i 1960, i és un
exemple de la tradició de mercats que des de sempre li ha donat activitat comercial i renom.
Acabada la visita, ens dirigirem cap al
Castell de Chambord, monument històric
de França i part del complex
arquitectònic de la Vall del Loira,
patrimoni de la Humanitat, que ens
descobrirà els racons més impressionants i
curiosos d’aquest ediﬁci, construit com un
pabelló de caça per al rei Francesc I, qui va
mantenir les seves residències reals al
Castell de Blois i el Castell d’Amboise. S’hi
d e s t a q u e n 8 t o r re s i m m e n s e s , 4 4 0
habitacions, 365 xemeneies, 84 escales i 4
vestíbuls rectangulars centrals. Està envoltat de 52,5 Km quadrats d’arbres, que formen un
bosc. Només els seus nombres ja són espectaculars! Gaudirem de la visita de ben segur!
Dinarem en grup en algun punt de la nostra ruta. Al vespre tornarem a Orleans, per gaudir
d’una estona per sopar (lliure). Allotjament a l’hotel.
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DIA 3: (ORLEANS) VISITA DE LA CIUTAT - SOPAR DE CAP D’ANY
Esmorzar a l’hotel. Avui serà un dia per recordar
tota la vida. Acaba l’any i li direm adéu de manera
memorable, però abans farem una visita guiada a
la ciutat que ens acull el nostre son, visitant les
parts més signiﬁcatives de la seva arquitectura i
urbanisme, testimonis de la Història de França.
D’origen gal, era el lloc de reunió anual dels druides,
ﬁns a la conquesta romana en els temps de Juli
Cèsar. No obstant això, va ser el lloc on l’exèrcit
francès, amb Joana d’Arc al capdavant de la missió
encomanada per Déu, va aturar la conquesta dels
anglesos quan van intentar envair França durant la
Guerra dels Cent Anys. Passejant pels seus carrers,
des del 2000 creuats per dues línies de tramvia,
arribarem ﬁns a la Catedral de la Santa Creu
d’Orleans, ediﬁcació gòtica, construida al s. XIII i XIV.
En acabat de la visita, disposarem de temps lliure per dinar i descansar o fer algunes compres,
ﬁns a l’hora de trobar-nos de nou per assistir al sopar-espectacle de Cap d’Any al Cabaret
Voulez Vous.

Allotjament a l’hotel.
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Menú de cap d’any
• Coctail Voulez Vous i els seus tres canapès
• Ganache amb foie gras sobre un llit de
figues estofades i pit d'ànec fumat
• Guisat de vieira amb crema Chardonnay,
pastanagues i bolets
• Suprema de capó amb múrgoles,
acompanyada de cub de moniato amb sis
espècies d'hivern
• Formatge Olivet amb fenc i cendra en
brots joves
• Pastís Omelette à la Norvégienne
• Cafè
Sopar- espectacle: UTOPIA
UTOPIA retrata amb humor una generació
hiper connectada. En aquest món on els
tweets, els missatges o els gustos són les
nostres idees i emoticones, Zoe no té res a
veure amb el consell de la seva àvia. No
obstant això, una reunió en sentit contrari la
farà tot cap per avall. Connecteu-vos i
compartiu el ﬂux irresistible d’aquest saló de
música còmic i peculiar.
After show: amb l’espectacle acabat, la festa
continua.

DIA 4: ORLEANS - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel i darrer temps lliure. A l’hora convinguda ens traslladarem amb el nostre
autocar cap a l’estació de París, per agafar el tren de tornada a Barcelona.
PARIS (GARE DE LYON) – BARCELONA (SANTS) – SORTIDA: 14:07 h. – ARRIBADA: 20:34 h.

Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 1.785 €
Suplement individual: 170 €
Grup mínim necessari: 20 persones.

El preu inclou:
• Trens d’alta velocitat Barcelona París - Barcelona.
• Trasllat privat de l’estació a
l'allotjament a l'arribada i de tornada.
• 3 nits a Orleans en hotel 4*
especiﬁcat, amb esmorzar.
• Transport climatitzat en minibús
durant el viatge.
• Mitja pensió (sopar del dia 1, dinar del
dia 2, sopar de cap d’any)
• Xerrada informativa prèvia.
• Documentació del viatge per tenir de
referència.
• Reunió prèvia al viatge.
• Assessorament i explicacions durant
tot el viatge del Sr. Àngel Morillas.
• Acompanyant de Te de Tertúlia/
Baraka.

• Guies locals per a les visites que ho
requereixin.
• Propines a guies locals i conductors.
• Entrades als monuments i visites
especiﬁcades al programa.
• Assegurança de viatge i cancel·lació
Baraka.
• City Tax
• Auriculars per escoltar millor les
explicacions.
• Tot l’especiﬁcat al programa.

El preu no inclou:
• Extres en els hotels tal com minibar,
bugaderia, telèfon, …
• Begudes en els àpats.
• Àpats que coincideixin amb horaris de
vols o aeroport.
• Tot allò no especiﬁcat en el programa.

ÀPATS INCLOSOS
•

Esmorzars a l’hotel.

•

Sopar a Orleans.

•

Dinar del dia 2.

•

Sopar amb espectacle de Cap d’Any al Cabaret “Voulez Vous” d’Orleans.
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VISITES I ACTIVITATS INCLOSES
•
•
•
•

Espectacle “Parcours du Roi” a Versalles
Visita guiada a Chartres
Visita al Castell de Chambord
Visita guiada a Orleans

ALLOTJAMENT
• A Orleans, Hotel Best Western Hotel d’Arc 4* - veure web
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RESERVA:
PER REALITZAR LA RESERVA S’HA D’EFECTUAR UN DIPÒSIT DE 800 € (per persona en hab. Doble) ó
870 € (per persona en hab. Individual) DEL TOTAL DEL VIATGE, ABANS DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE
2019 I LA RESTA ABANS DEL 23 DE NOVEMBRE 2019.
CALDRÀ INDICAR EL NOM COMPLET DE LA PERSONA O PERSONES INSCRITES, DNI I UN TELÈFON DE
CONTACTE, I FER L’INGRÉS AL COMPTE DE BARAKA CLUB DE VIATGES:
BANC SABADELL ES62 0081 0016 11 0002275536
Donat que és un viatge amb molta demanda i places limitades, s’aconsella consultar la disponibilitat
abans de fer l’ingrés.

NOTA. LA RESERVA DE PLAÇA ES CONSIDERARÀ CONFIRMADA UN COP FORMALITZAT EL
PAGAMENT, MOMENT EN EL QUE S’ADJUDICARAN ELS SEIENTS DE L’AUTOCAR.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre
l’import total:
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i les
penalitzacions.
Viatge subjecte a les condicions generals especiﬁcades en el catàleg Baraka 2017
NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE
MOTIUS DE CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTARLA EN DETALL. NOMÉS ENS L’HAN DE DEMANAR.
ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia
www.tedetertulia.com
tedetertulia@gmail.com
tel. 93 757 81 01

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
Baraka Club de Viatges
www.baraka.cat
reserves@baraka.cat
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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