
CAP DE SETMANA a LOURDES 
PONT D’ESPAGNE I CAUTERETS 

 
 

Sortida:  21 de Juliol        Durada: 3 dies 
        
 
 
 
1r dia   ORIGEN - LOURDES 
Sortida a primera hora de la nostra població, amb aturada en ruta per esmorzar (no inclòs). Continuarem viatge 
cap a la Vall d’Aran,  Montrejeau i Tarbes, fins arribar a Lourdes. Instal·lació a l’hotel. Dinar. Tarda lliure. 
S’organitzarà una excursió opcional per visitar les grutes de Betharram. Sopar i allotjament.  
 
2n dia   LOURDES- PONT D’ESPAGNE- CAUTERETS 
Estada a l’hotel en pensió completa. Al matí farem excursió cap al Parc Nacional dels Pirineus francesos, en 
concret cap a Cauterets i Pont d’Espagne per gaudir dels paisatges i la natura. Retorn a l’hotel. Resta de dia lliure. 
 
 
3r dia   LOURDES – ORIGEN 
Esmorzar a l’hotel. Matí lliure per visitar el més destacable d’aquesta ciutat mariana com ara, la Casa de 
Bernadette, les Basíliques, La Gruta, el Castell, etc. Dinar a l’hotel. A primera hora de la tarda, iniciarem el viatge 
de retorn amb parades per descansar i arribada a la nostra terminal de sortida. 
 
 

Preu per persona en habitació doble             260 € 
Suplement  habitació individual      70 € 

  
El preu inclou: Viatge en còmode autocar climatitzat. Guia acompanyant. Pensió completa. Vi i aigua als àpats. 
Hotel 3* situat a 300 m de l’Explanada. Assegurança turística. L’Iva i taxa turística. 

 
No inclou: Esmorzar primer dia. Extres personals. Allò no especificat com a inclòs. 
 
 
Al moment de la inscripció s’ha de fer un dipòsit de 100 € per persona.  
Resta de pagament  20 dies abans de la sortida del viatge.  
Despeses de cancel·lació de l’agència: 25 € per persona més les despeses dels proveïdors que variaran en funció dels dies 
previs a la sortida del viatge. 
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