
La Costa Blava o millor Costa d'Atzur
és la part oriental del litoral
mediterrani de la Provença entre
Cassís i Menton, dins de França, que
inclou la costa del País Niçard i també
el Principat de Mònaco.

El blau turquesa de la costa Blava junt
amb els colors de les flors de la
Provença fan d'aquest paisatge un
indret digne de visitar. 

És una de les regions europees més
associades al glamour i l’art del bon
viure, la "jet-set", els perfums de la
Provença....

COSTA BLAVA

1.050€ LA COSTA BLAVA
Del 8 al 12 d'octubre 2022 ( Pont del Pilar) 5 dies



8 OCTUBRE (Dissabte) 
PUNT D'ORIGEN - NIMES - AVIGNON - NIÇA 
Sortida a primera hora del matí direcció Nimes. Parada
per visitar aquesta ciutat. Dinar. A la tarda continuació de
la ruta fins arribar a Avignon per visitar aquesta ciutat
dels Papes que va conèixer la seva època important a
partir del segle XIIè. Visita del seu casc històric i
l’important Palau Papal que va donar a la ciutat el títol de
“segona Roma” al segle XIVè i el conegut Pont
d’Avignon, el pont de Saint Benezet. Continuació de la
ruta fins arribar a Niça. Sopar i allotjament.

9 OCTUBRE (Diumenge)
NIÇA
Esmorzar a l’hotel. Visita d’aquesta ciutat, capital de la
costa Blava, on destaca: el seu casc antic, Església Rusa,
Museu d’historia local, Mercat de les Flors, barri Cimiez,
Plaça Massena, Promenade des Anglais, Passeig
marítim,... Dinar a l’hotel. Tarda lliure per passejar per
aquesta ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.

10 OCTUBRE (Dilluns)
NIÇA- MONTECARLO- NIÇA

Esmorzar i al mati sortida cap el Principat de
Monaco, petit pais dominat per una Roca, on es
troba la part historica i artisitica de la ciutat: Palau
Grimaldi, Catedral i casc antic, Casino, . També
prodrem admirar el canvi de la guardia dels
carabiners que s’efectua a les 11’55h. a la gran
esplanada del Palau del Princep.Dinar. A una hora
prudencial retorn a l’hotel. Sopar i allotjament a Niça.

COSTA BLAVA



11 OCTUBRE (Dimarts)
NIÇA – COSTA AZUL: CANNES, ST. TROPEZ, ST.
RAFAEL – NIÇA
Esmorzar i al mati bordejarem la Costa Blava. Arribada
a Cannes, un del llocs turístics mes prestigiosos
d’Europa, dotada de tots els encants per ser atractiva
per l’aristocràcia de tot el continent des de fa segles.
Visita de la ciutat i dinar. Recorregut pel meravellos i
senyorial passeig marítim. Continuació fins a St.
Tropez, Port Grimaud, coneguda com la “Venecia
Provenzal” amb els seus canals colorits i les seves
terrasses a la vora de l’aigua. Continuació fins a Sant
Rafael, bonica població de gran interès turístic. A una
hora prucencial retorn a Niça. Sopar i allotjament a
l’hotel.

12 OCTUBRE (Dimecres)
NIÇA - RUTA PROVENÇA - PUNT D'ORIGEN 
Després d’esmorzar ens endinsarem al cor de la
Provença a on la tardor en aquesta regió es
espectacular per la gran quantitat de flors de
diferents colors ocre que hi ha al seu paisatge, el punt
àlgid de la nostra la ruta es a Grasse, pintoresca
població capital de la perfumeria francesa, visita de la
Perfumeria Moulinard, que des de principis del segle
passat investiga i produeix essències per als més
importants i apreciats fabricants de perfum del món. 
A l'hora convinguda retorn al punt d'origen. Dinar en
ruta. 

FI DELS NOSTRES SERVEIS

COSTA BLAVA



Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Bus confortable, seients reclinables,
climatitzat...
4 Nits Hotel *** a Niça.  
Règim de pensió completa .
Guia acompanyant.
Guia local.
Visites i excursions descrites a l'itinerari.
Begudes incloses als dinars: Aigua, vi i
cafè.
Assegurança d’assistència en el viatge i
cancel·lació per Covid.

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual :  215€

   

SERVEIS OPCIONALS

  1.050€ 
(Mínim 25 persones)

PREU PER PERSONA

D.N.I. vigent
CERTIFICAT DE VACUNACIÓ EU 

NOTES:
Hi ha una taxa turística local a pagar directament

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Despeses cancel·lació: 
CONDICIONS GENERALS

              De 35 - 25 dies: 25%
              De 24 - 15 dies: 60 %
              De 14 - 0 dies: 100 %

               05/07/2022
 


