
 

 
 

VIATGE AL PERIGORD – LA TERRA DE LES TRUFES I ELS 
FOIE-GRASS 

 
Del 22 al 25 de maig 

 
El Col·legi organitza un viatge en col·laboració amb l’Agència Olivet Tours. Per limitacions de 
l’agència de viatges , tenim una reserva per a 40 persones, pel que les inscripcions es faran per 
rigorós ordre d’arribada. 
 
INSCRIPCIONS:  Cal trucar a l’Assumpció , al 972-211854 
   

TERMINI INSCRIPCIONS: 31 de gener  
 
PREU: Col·legiats : 356 euros 
    Acompanyants : 445 euros 
 
INCLOU:  Transport en còmode autocar. Estada en un hotel de 3 estrelles ocupant habitacions 
dobles amb bany/dutxa. Tots els menjars que s’indiquen, dinars i sopars amb el vi i l’ aigua 
inclosos.  Les visites esmentades en el programa. Guia acompanyant de la nostra agència de 
viatges. Assegurança de viatge i cancel·lació.  
NO INCLOU:  Extres d’ hotel. La passejada en barca pel riu Dordogne (subjecta al temps 
atmosfèric) 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  60 Euros 
 
FINANCIACIÓ : L’import es podrà finançar, sense interessos, durant l’any en curs i el primer 
rebut es passarà al cobrament a primers del mes de maig. 
 
   El programa és el següent: 

  
Dimarts 22 de maig 2018.-  GIRONA – CAHORS – 
SOUILLAC  (480 Km) 
 A  les 7 h. del matí sortida de Girona cap a la frontera 
francesa. Parada en ruta per esmorzar a càrrec dels 
clients. Continuant després direcció Carcassonne, 
Toulouse i arribada a CAHORS. Dinar en un restaurant. 
A la tarda visitarem la ciutat de Cahors, situada en un 
meandre  del  riu Tarn. Veurem el famós Pont Valentré, 
un pont medieval amb 3 torres fortificades del segle XIV, 

la catedral de St-Etienne, inscrita en el Patrimoni de Unesco per formar part del Camí de St-Jacques. 
Seguidament sortida cap a SOUILLAC  o voltants. Sopar i dormir. 
 
 
 
 



Dimecres 23 de maig 2018.-  SOUILLAC. Excursió  Sarlat- Beynac-Domme  (100 Km) . Esmorzar, 
sopar i dormir.    
Aquest dia el dedicarem a visitar l’anomenat Perigord Negre. Començarem visitant la ciutat de SARLAT   
que encara conserva el traçat medieval de carrers estrets i els palaus renaixentistes acompanyats de 
guia local de parla castellana. També podrem gaudir de l’ ambient del seu mercat. Després anirem cap 
a la vall del riu Dordogne on visitarem algun dels pobles interessants que hi ha en les seves ribes: 
BEYNAC – LA ROQUE GAGEAC  - DOMME  tots ells molt típics, alguns amb castells i  molt ben 
situats. Dinarem en un restaurant d’aquesta zona. Si el temps atmosfèric ho permet també es pot fer 
una passejada pel riu Dordogne en una típica embarcació anomenada “Gavarra”. Al capvespre tornada 
a Souillac. 
 
 
 
Dijous 24 de maig 2018.-  SOUILLAC. Excursió 
Rocamadour – Gouffre Padirac (75 Km). 
Esmorzar, sopar i dormir.  
Dia dedicat a visitar ROCAMADOUR , un lloc molt 
singular, centre de peregrinació a l’edat mitjana, 
situat en el camí francès de Santiago de 
Compostela, en un emplaçament extraordinari, al 
canó de l’Alzou, des d’on sembla que pengi. 
Podrem visitar les diferents basíliques: Sant 
Salvador – la cripta de Sant Amador i les capelles 
de Sant Miquel i Nostra Senyora, on s’hi venera 
una miraculosa Verge Negra. També hi ha un 
calvari on es pot veure una gran creu de 
Jerusalem, portada des de Terra Santa. Dinar en 
un restaurant. A la tarda continuarem cap a Gramat i arribarem a PADIRAC  on podrem contemplar un 
dels escenaris més espectaculars que pot formar la natura: la GOUFFRE DE PADIRAC,  un avenç de 99 
metres de diàmetre que s’obre al terreny calcari de la Causse de Gramat. Dos ascensors ens portaran a 
103 m de profunditat, des d’on un camí de 300 m ens durà a la Riera Plane, rierol subterrani de 700 m 
de longitud, que es recorre en barca sota les voltes rocoses. El recorregut continua amb nombroses 
concrecions calcàries (estalactites i estalagmites) i petits llacs i acaba a la gran Sala del Grand Dôme de 
91 m d’alçada. Una vegada acabada la visita que te una durada de 1’30 h. es tornarà cap a Souillac. 
 
 
 

Divendres 25 de maig 2018.-   SOUILLAC – 
CONQUES – VIADUCTE DE  MILLAU  - GIRONA  
(520 Km) 
 Després de l’esmorzar sortirem de Souillac direcció  
Figeac, Rodez i ens arribarem fins a CONQUES, un 
bonic poble, que forma part del camí de St Jacques i 
que te una meravellosa església romànica que 
podrem visitar. Després dinarem en un restaurant de 
la ruta. A la tarda farem una parada per veure el 
viaducte de Millau. Veurem una exposició molt 
interessant de la construcció del viaducte, 220 m 
quadrats de tecnologia i imatges. Acabada la visita 
tornarem  cap a Girona. FI DEL VIATGE.          




