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Les ciutats de Bourges, Blois, Tours, Limoges i els Châteaux de Cheverny, Chambord, Chaumont, 
Amboise, Chenonceau, Villandry i Azay Le Rideau. 

 
 
 
 
 

 
 

Guia acompanyant: Toni Corral 
 
 

INTRODUCCIÓ 
         

Durant segles, els reis francesos van tenir una debilitat especial per la vall del riu Loira i  gràcies a 
aquesta història d’amor entre la reialesa i la vall d’un riu, avui podem gaudir dels espectaculars 
castells, precioses esglésies i sumptuoses abadies que omplen amb generositat una regió que es 

coneix també com el Jardí de França. Us proposem un inoblidable passeig per la vall dels reis 
amb les seves riques i elegants ciutats, meravellosos paisatges i boscos, excel·lents vins i 

gastronomia i un patrimoni historicoartístic d’increïble riquesa i varietat. Deixeu-vos seduir per una 
de les regions més boniques i màgiques de França i de tot Europa. 

 
Confortable autocar durant tot el trajecte. 

L’autocar de 48 places però amb un màxim de 35 passatgers per garantir el confort de tothom. 
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ITINERARI DEL VIATGE 
 
Divendres, 25 de maig                         Distància total a recórrer en autocar avui:   754 Km 
 
Aproximadament a les 7h00 del matí (hora a confirmar 
quan s’apropi el dia de sortida) sortida en autocar des dels 
diferents punts de recollida en direcció a la frontera 
francesa, Béziers i Clermont-Ferrand fins arribar a la regió 
de Bourges. Durant el trajecte, creuarem el Viaducte de 
Millau, una de les obres d’enginyeria moderna més 
espectaculars d’Europa. També gaudirem d’un bon 
esmorzar a bord de l’autocar i al migdia farem una 
parada per dinar a base d’un excel·lent pícnic amb 

formatges, foie 
gras i moltes altres “delicatessen à la Française” 
acompanyat tot de vins i “champagne” francesos.  
A l’arribada a Bourges, anirem cap al nostre hotel. Temps 
lliure fins a l’hora de sopar a un restaurant de la ciutat. 
Després de sopar i si el cos aguanta, proposarem fer un 
petit passeig a peu per admirar la bonica il·luminació 
nocturna de la Catedral i la ciutat vella de Bourges.  
Allotjament. 

 
 

Dissabte, 26 de maig                                               Distància a recórrer en autocar avui:  135 Km 
 

Després de l’esmorzar a l’hotel, continuarem viatge en 
autocar cap al Château de Cheverny. Aquest castell està 
obert al públic des del 1922 i visitarem l’edifici principal amb el 
seu ric mobiliari i refinada decoració i que fa que es consideri 
el “château” més ben decorat de la regió. També farem una 
visita del parc que l’envolta a dalt de vehicles elèctrics i de 
barques.                        
Dinar a un restaurant de la regió i continuació cap al Château 
de Chambord, el més imponent i conegut de tots els castells 
de la Loire, d’arquitectura renaixentista de gran bellesa i 

probablement el més atractiu de tots i el que ens 
permetrà fer algunes de les fotos més boniques del 
viatge. Aquest “château” va ser construït en gran part 
segons els plànols que va dissenyar el mateix Leonardo 
da Vinci. Acabada la visita, ens dirigirem cap a Blois, 
ciutat situada al voltant del seu castell i on farem una 
visita a peu dels diferents barris que la composen: el 
barri de St Nicolas amb la vella Abadia de St Laumer, 
el barri del Castell, el barri de la Catedral amb la 
Catedral  les seves cases renaixentistes i el barri de la 
Rive Gauche o riba esquerra del riu Loira amb les seves 
antigues cases de pescadors i l’església de St Saturnin.    
Sopar a l’hotel i allotjament  

Web del Château de Cheverny:  www.chateau-cheverny.fr  
Web del Château de Chambord:   www.chambord.org  
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Diumenge, 27 de maig                                      Distància total a recórrer en autocar avui:  67 Km 
 
Esmorzar bufet a l’hotel i sortida en autocar cap al Château 
de Chaumont que visitarem i on també podrem admirar el 
festival de Jardins que té lloc cada any de maig a setembre  
i que consisteix en un concurs de jardins fets pels arquitectes 
jardiners més famosos de França. 
Després de la 
visita, dinarem en 
un restaurant i 
seguirem cap a 
Amboise per visitar 
el château 

d’Amboise, un castell de dimensions més reduïdes que 
els altres i en part dissenyat per Leonardo da Vinci. 
Aquest “château” domina la població d’Amboise i 
està situat en un turó amb excel·lents vistes sobre el riu 
Loire. 
Acabada la visita, continuarem en autocar fins a la 
ciutat de Tours on soparem i ens allotjarem. 

 
Web del Château de Chaumont;  www.domaine-chaumont.fr 

Web del Château d’Amboise: www.chateau-amboise.com  
 
 
Dilluns, 28 de maig                                      Distància total a recórrer en autocar avui:  125 Km 
 

Després de l’esmorzar a l’hotel, farem una visita guiada per la ciutat 
de Tours, capital dels Castells del Loira i que va ser capital del regne 
de França als segles XV i XVI. La ciutat té un patrimoni monumental 
marcat per l’edat mitjana i el Renaixement i ofereix al visitant una 
atmosfera lluminosa, alegre i amb molta vida. La ciutat està plena de 
jardins, mercats, façanes típiques i monuments històrics. 

 
 
Després de la visita de Tours, sortirem cap al Château de Chenonceau també conegut com el 
Castell de l’aigua.  Abans de visitar-ne l’interiror, 
l’admirarem des de l’aigua fent un romàntic 
passeig en barca pel riu Cher.  
Acabada la visita, dinarem en un restaurant i a 
la tarda visitarem el Château de Villandry, 
conegut especialment pels seus preciosos 

jardins d’estil versallesc.  
A mitja tarda, tornarem cap a Tours per descansar fins a l’hora 
de sopar en un restaurant de la ciutat. Allotjament. 

 
 
 

Web del Château de Chenonceau:  www.chenonceau.com  
Web del Château de Vllandry:  www.chateauvillandry.fr  
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Dimarts, 29 de maig                                 Distància total a recórrer en autocar avui:  262 Km 
 

Esmorzar bufet a l’hotel per després sortir, ja amb les maletes, 
en direcció al darrer dels castells que visitarem, el petit 
Château d’Azay-le-Rideau, construït sobre l’aigua sobre una 
petita illa al riu Indre durant el regnat de Francesc I de França i 
que és una verdadera joia renaixentista francesa. 
Acabada la visita d’Azay-le-Rideau, començarem la nostra 
tornada cap a casa. De camí farem una parada per dinar en 
un restaurant en ruta. Continuació del viatge fins a la ciutat de 
Limoges. Després d’ocupar les nostres habitacions a l’hotel, 
tindrem temps lliure per fer una passejada per aquesta ciutat 

abans de sopar al nostre hotel. 
 

Web del Château d’Azay-le-Rideau:  http://azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr/  
 

 
 
Dimecres, 30 de maig                                 Distància total a recórrer en autocar avui:  633 Km 
Després de l’esmorzar a l’hotel, viatge de tornada a casa passant per Toulouse i Narbonne.  Al 
migdia farem un dinar tipus pícnic amb vins i xampanys francesos perquè el viatge se’ns faci més 
curt. Aproximadament a les 19h arribarem als mateixos punts de recollida. Fi del viatge. 

 
 
 

‣ AQUEST VIATGE INCLOU         
 Sopar-trobada a base de pica pica previ al viatge per donar els detalls definitius, la 
documentació corresponent i per conèixer els companys de viatge. 
 Confortable autocar durant tot el trajecte. L’autocar tindrà 48 places per un màxim de 35 
passatgers per garantir el confort de tothom. 
 Guia acompanyant tot el viatge  
 Guia local castellanoparlant des del 26 al 29 de maig. 
 1 nit a un bon hotel de 3 estrelles a Bourges 
 1 nit a un bon hotel de 3 estrelles de Blois 
 2 nits a un bon hotel de 3 estrelles de Tours 
 1 nit a un bon hotel de 3 estrelles de Limoges 
 Esmorzar tipus bufet continental cada dia (6 esmorzars) 
 Pensió completa durant tot el viatge tal i com es detalla a l’itinerari, des del dinar del primer 
dia fins al dinar del darrer, a base de pícnic o menús especials pel nostre grup (6 dinars i 5 
sopars) 
 Begudes durant els dinars i sopars incloent ¼ de vi de la terra i aigua. 
 Totes les visites especificades al programa amb les entrades corresponents a tots els 
“châteaux” i monuments. 
 Assegurança d’assistència en viatge de la companyia Winterthur 
 Documentació informativa del viatge amb el recorregut definitiu i els noms dels hotels i 
els telèfons per poder deixar a les famílies. Aquesta documentació serà lliurada el dia 
del pica pica. 
 Obsequi del CLUB DEL VIATGER per cada habitació. 
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‣ PREU          
Preu per persona compartint habitació doble:  1.695 € 
Suplement habitació individual:  300 € 
 
 

‣ NO INCLÒS EN EL VIATGE        
 Tots els serveis no especificats a l’itinerari. 
 Assegurança d’anulació del viatge que es pot adquirir de forma opcional al CLUB 
DEL VIATGER per 55.00 € 
 

‣ NOTES IMPORTANTS       
 L’itinerari podria patir modificacions en el seu ordre per raons d’última hora, raons 
climatològiques o per canvis en els horaris previstos. 
 Aquest viatge ha estat calculat per un mínim de 20 persones i les places són 
limitades. 
 Per aquest viatge es necessita el DNI vigent. 
 La moneda utilitzada es el  Euro. 
 No hi ha diferència horària. 
 La climatologia de la regió que visitarem a finals de maig pot ser càlida de dia i fresca de nit 
amb possibilitat de pluges. Podem tenir unes temperatures aproximades de 18 – 22 ºC de dia i 
de 8 - 12ºC de nit. 

 
 


