El Cor de Cambra del Palau a Versalles
Viatge per als socis de l’Orfeó Català
Del 3 al 6 d’abril de 2018

C/París 207, 08008 Barcelona T. +34 93 217 83 00 welcome@ferrerysaret.es www.ferrerysaret.com
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VOLS
03 ABR
dimarts
06 ABR
divendres

BARCELONA / PARÍS (ORLY)

VY-8008

09.25 / 11.15

1.50 h

PARÍS (ORLY) / BARCELONA

VY-8019

16.45 / 18.25

1.50 h

VY = VUELING

dia

ruta

activitat

03 ABR
dimarts

BARCELONA
PARÍS VERSALLES

04 ABR
dimecres

VERSALLES

09.25 / 11.15
City tour París
Dia sencer Versalles
Escola d’Equitació
Concert

05 ABR
dijous

06 ABR
divendres

03 ABR
dimarts

menjar
D/S
E/ D/ S

Monet & Giverny
Cases i jardins

E/ D/ D

Visites – 2 opcions
F. Louis Vuitton
Òpera de París Garnier
16.45 / 18.25

E/D

VERSALLES
VERSALLES PARÍS
BARCELONA

hotel

BARCELONA / PARÍS
PARÍS / VERSALLES

VY-8008

09.25 / 11.15

DS

Trobada a l’aeroport amb el guia acompanyant i realització dels tràmits de
facturació de l’equipatge.
Sortida en vol regular amb destinació a París.
Matí.- Arribada a París. Dinar a restaurant.
Començarem la nostra aventura realitzant una visita panoràmica a la “ciutat
de la llum”, una de las més boniques del món, que sedueix per la seva herència
artística i cultural excepcional. Un patrimoni viu, que no deixa mai de posar-se al
dia i enriquir-se.
Tarda.- Ens dirigirem a la localitat de Versalles, situada a 20 km al sud-oest
de París, famosa pel seu palau, mundialment conegut. Darrere aquest complex
reial trobarem la història de Lluís XIV, i gairebé de França.

www.ferrerysaret.es

3

Arribada a l’hotel a darrera hora de la tarda, registre (check-in) i sopar a l’hotel.

04 ABR
VERSALLES
dimecres

Dia dedicat a Versalles

EDS

Matí.- Esmorzar a l’hotel.
Dedicarem tota la jornada a VERSALLES. La ciutat ens mostra com era l’època
daurada dels reis de França en el luxós segle XVIII, amb el seu estil distingit i molt
tradicional.
Al Palau de Versalles, un espai de gran importància en la història de França, farem
una visita privada (en llengua castellana) que ens donarà a conèixer tots els
racons del Palau.
Recorrerem:

El castell i seus apartaments. El Saló dels Miralls. Podrem imaginar la vida a
la cort amb el famós Rei Sol, Lluís XIV, i la seva esposa Maria Teresa d'Àustria;

Els jardins dissenyats por André Le Notre.

Els dos Trianons i la Granja de la Reina Maria Antonieta.
Dinar a restaurant.
Tarda.- Molt a prop podrem visitar, també, la Gran Cavallerissa, que data del segle
XVI, a l’interior de la qual, convertida en museu, trobarem una interessant
col·lecció de carrosses antigues.
CONCERT – A les 19h anirem cap a la Capella Reial del Palau de Versalles.
Sopar a l’hotel.

05 ABR
dijous

Monet & Giverny
Cases i jardins

VERSALLES

EDS

Matí.- Dia dedicat a Monet i la seva pintura - Monet & Giverny.
Tour privat per la seva casa i els jardins, i també pel poble de Giverny.
Es pot visitar la casa original del pintor impulsor de l’Impressionisme, on va viure fins
al seu darrer dia i amb el famós jardí que des del 1980 gestiona la Fundació Monet.
La seva passió per la jardineria és una manifestació del seu estil artístic, reflectit
en la seva manera d’elaborar el jardí: combinació de flors de diferents mides i
varietats per crear efectes de perspectiva i jocs de colors.

www.ferrerysaret.es
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Les flors creixen lliurement i sense restriccions al jardí, tal com Monet preferia
pintar-les: amb total independència i fora dels codis preestablerts.
Dinar a restaurant.
Tarda.- Ens dirigirem a la petita ciutat d’Auvers-sur-Oise, on descobrirem un altre
artista: Vincent van Gogh. Podrem imaginar les idees i els llocs d’inspiració del
gran Vincent van Gogh! Al final de la tarda, tornada a Versalles.
Sopar a l’hotel.

06 ABR
VERSALLES
divendres PARÍS / BARCELONA

Fundació Louis Vuitton
VY-8019 16.45 / 18.25

ED

Matí.- Esmorzar a l’hotel.
Sortida (check-out) de l’hotel i trasllat a París, on tindrem una visita privada a
l’Òpera Garnier.
L’Òpera de París és un bon exemple de l’arquitectura que es va fer a la ciutat en
temps de Napoleó III. Ideada per Charles Garnier (per això es coneix com a Òpera
Garnier) i hereva de l’acadèmia de música de Versalles, ha estat un dels centres
de l’escena musical francesa des de la inauguració el 1875.
Dinar lleuger per determinar.
Després de la visita, trasllat a l’aeroport per sortir en vol de línia regular amb
destinació a Barcelona.
16.45 h – Sortida en vol regular, destinació a Barcelona.

www.ferrerysaret.es
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18.25 h – Arribada a Barcelona i final del viatge.
HOTEL MERCURE
19 rue Philippe de Dangeau,
Angle rue Montbauron, 78000
Versailles, France

VERSALLES
+33 1 39 50 44 10 Tel.
http://www.mercure.com/es/hotel-1909-hotelmercure-versailles-chateau/index.shtml Web

VIATGE I ALLOTJAMENT a l’Hotel Mercure (3*)
Per persona en doble ............................................................................................................ 1.330 €
Suplement individu............................................................................................................... 245 €
Entrades del concert ................................................................................................... 38 € - 105 €
Nota
Preu subjecte a petites variacions fins a determinar les visites.

INCLOU:













Vol línia regular, Vueling, classe turista: Barcelona – París – Barcelona.
1 maleta per facturar.
Taxes aèries internacionals (actuals).
3 nits d’estada a l’hotel ofert (3*) – hab. estàndard, amb hab. doble a compartir,
amb esmorzar i sopar.
4 dinars en restaurants.
Trasllats aeroport - hotel - aeroport (amb assistència).
Visites indicades, amb guia local en llengua castellana:
03 abril - City tour panoràmic per París. 3 h aprox.
04 abril – Dia sencer a Versalles (castell, jardins, Trianons)
05 abril - Monet & Giverny Cases i jardins
06 abril - F. Louis Vuitton / Òpera Garnier París.
Entrades a monuments.
Guia acompanyant de Ferrer & Saret viatges.
Impostos locals i taxes aplicades als moments.
Assegurança assistència mèdica i despeses cancel·lació companyia Axa.
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NO INCLOU





L’entrada al concert no està inclosa en el preu. Oscil·la entre els 38 € i els 105 € per
persona. Disposem de 30 entrades per als primers 30 socis que s’hi apuntin, i
s’aniran adjudicant per estricte ordre de reserva. Un cop exhaurides aquestes
entrades, no podem garantir cap més reserva.
Vi ni propines.
Cap altra despesa derivada de problemes aliens a l’organització, com desastres
naturals, accidents, evacuació mèdica, cancel·lació de vols, retards o canvis
d’horari.

NOTA - Pressupost basat en una participació mínima de 20 persones.

NOTA
Ferrer & Saret es reserva el dret a canvis en l’itinerari
per tal de millorar-lo

www.ferrerysaret.es

