
MUSEU DALÍ, PAISATGES DEL LANGUEDOC 
I EL ROSSELLÓ 

 

   Sortida: 29 Abril                   Durada: 3 dies 

1r dia MANRESA- MUSEU DALÍ - ROSES 
Sortida al matí cap a terres de l’Empordà amb aturada per esmorzar (no inclòs). Continuarem fins a Figueres per tal de fer 
visita la Museu Dalí. El Teatre-Museu Dalí, inaugurat el 1974, s’erigeix sobre les restes de l'antic Teatre Municipal de 
Figueres i és considerat com la darrera gran obra de Salvador Dalí. Tot en ell va ser concebut i dissenyat per l'artista, per tal 
d'oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el seu món captivador i únic. 
La col·lecció del Teatre-Museu Dalí permet a l’espectador copsar la trajectòria artística de Salvador Dalí (1904-1989) a través 
del més ampli ventall d'obres. El recorregut per les sales permet copsar les seves primeres experiències artístiques, el 
surrealisme, la mística nuclear i la passió per la ciència fins arribar a les obres dels últims anys de la seva vida. Finalitzada la 
visita continuarem viatge fins a Roses. Instal·lació a l’hotel. Dinar i tarda lliure. Sopar i dormir. 
 
2º dia ROSES- MINERVE- NARBONNE- ROSES 
Esmorzar i sortida cap a La Jonquera i Perpinyà fins arribar a Minerva. Es tracta d'una espectacular ciutadella medieval que 
va ser construïda sobre les Gorges de la Cesse i així aprofitaven els impressionants penya-segats que l'envolten per 
assegurar-ne la defensa. Obtindrem espectaculars vistes des del mirador de la Catapulta i farem una passejada pels 
exteriors de les muralles per admirar el fantàstic paisatge dissenyat pel curs de l'aigua sobre les Gorges. Continuarem viatge 
fins a Narbonne als peus del Canal de la Robine. Dinar a restaurant. Havent dinat, acompanyats d’un guia local farem visita 
d’aquesta ciutat mil·lenària. en destaquen la Catedral de Sant Just i Sant Pastor amb el claustre i jardins, La Torre de 
l’Homenatge del Palau dels Arquebisbes, restes de la Via Domitia i  l’Ajuntament entre d’altres. Finalitzada la visita farem 
via de nou cap a l’hotel. Sopar i dormir. 
 
3r dia ROSES- EL VALLESPIR- SETCASES- MANRESA 
Esmorzar i sortida cap al Vallespir francès. Remuntant les aigües del Riu Tec arribarem a Arles- Sur- Tec, on visitarem 
l’Abadia de Santa Maria. Fundada el 778,  s'enorgulleix de ser l'abadia carolíngia més antiga de Catalunya. L'església romana 
amb les seves 3 naus protegeix un orgue Schmid del segle XVII. 
En destaca el claustre gòtic del S.XIII junt a l'església. A la plaça de l'església: “La Santa Tomba” sarcòfag del qual surt aigua 
clara de manera inexplicable des que va donar hospitalitat a les relíquies de Sant Abdon i Sant Sennen. 
Finalitzada la visita represa del viatge cap a Prats de Molló i ascens cap al Coll d’Ares, amb impressionants vistes del Canigó 
i d’altres cims dels Pirineus. Per Camprodon arribarem a Setcases on farem un suculent dinar de comiat. Tranquil.la 
sobretaula i inici del retorn a hora prudencial. 
 
Preu per persona en habitació doble   310 € 
Suplement habitació individual     50 € 
 
El preu inclou: viatge en còmode autocar climatitzat, acompanyant de l’agència. Hotel 3* amb bufet lliure. Vi i aigua menjars 
(excepte dinar Narbonne només aigua en gerres). Pensió completa del dinar 1r dia a dinar 3r dia. Excursions segons 
programa. Visita amb guia local a Narbonne. Entrades a Museu Dalí, a Narbonne i l’Abadia de Santa Maria d’Arles. Dinar de 
comiat amb cava i cafè. Taxa d’estada. Assegurança turística. 
 
No inclou: extres personals. Allò no especificat com a inclòs.  
  


