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NOVENTUR – VIAGENS E TURISMO 

Alvará 652/93 RNAVT nº 2034 

 

O PREÇO INCLUI  ( mínimo 15 participantes) 

 Passagem aérea Lisboa /Barcelona/Lisboa em classe económica; 

 Transporte em autocarro privativo durante todo o percurso; 

 7 noites de alojamento em hotéis de 3* e 4* c/ peq. almoço; 

 6 almoços e 6 jantares; 

 Entradas e visitas conforme programa; 

 Acompanhamento por delegado da Noventur  

 Seguro de viagem; 
 Taxas de serviço e IVA.Taxas aeroporto( 128e á data de 03/03/15 ) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ROTA DAS ALDEIAS 
DE XISTO 

 

PASSEIO 4X4 
       

 

 

 

NO SUL DE FRANÇA, NA REGIÃO DO LANGUEDOC, NO SEC XII E XIII,SURGIU UMA DAS  MAIORES  HERESIAS CRISTÃS OPONDO-
SE À IGREJA CATÓLICA E AO PODER DO REI DE FRANÇA, ONDE OS  CONDES DE TOULOUSE  SAIEM IGUALMENTE  EM DEFESA  
DO SEU TERRITÓRIO  E DA POPULAÇÃO QUE SEGUIA OS RITOS CÁTAROS/ALBIGENSES , VITIMA DE UMA CRUEL CRUZADA. A 
SUA FÉ E RESISTENCIA , OS SEUS CASTELOS E CIDADES MOSTRAM AINDA HOJE IMPORTANTES  MARCAS E  SÃO PATRIMÓNIO 
DA  HUMANIDADE. 

 1º dia – 28/08 - Sexta 
LISBOA / BARCELONA/ CARCASSONE 
Comparência no aeroporto da Portela às 07.00 e embarque no voo TP1040 às 
09h00/11h50 com destino a Barcelona. Inicio da nossa viagem com destino a 
Carcassone, almoço livre em percurso . Alojamento no Hotel le Soleil Le 
Terminus  ou similar. JANTAR.  
2º dia – 29/08 Sabado – CARCASSONE 
Pequeno-almoço no hotel e inicio da visita em Carcassone com guia local. 
Principal cidade da região dos Cátaros, possui uma das mais belas e completas 
cidadelas fortificadas, reconstruída no sec XIX pelo arquitecto Viollet le Duc  
como exemplo maior de uma cidade medieval. Visitamos o seu castelo, onde 
no seu interior se encontra o Palácio dos Condes e a Basilica de St Nazaire, 
Neste passeio a pé pela cidadela  evocaremos a história desta heresia . 
ALMOÇO em Restaurante local. Tarde livre. JANTAR e alojamento no hotel. 

3º dia – 30/08 – Domingo 
CARCASSONE/ RENNES LE  CHATEAU/MONTSEGUR/FOIX/TOULOUSE 
Após o pequeno-almoço seguiremos na rota dos cátaros até Rennes le 
Chateau onde se guardaram tesouros e segredos que envolvem os Templários 
e esta heresia, a Igreja de St. Madalena e as belíssimas  mensagens  
iconográficas. Continuamos  por Montsegur  o castelo  da última resistência, 
ALMOÇO , seguimos para Foix, junto aos Pirineus, outro dos imponentes 
castelos  albigenses e que não foi destruído e as memórias que vamos contar. 
Depois  chegaremos a Toulouse, Alojamento e JANTAR no hotel Palladia 4* ou 
similar.   
4º dia – 31/08 – Segunda -TOULOUSE / ALBI / TOULOUSE 

Pequeno-almoço no hotel. De manhã  visita da cidade dos Condes de Toulouse  
a sua resistência contra Simão de Monfort legado do rei de França, visita da  
Basilica de S. Sernin uma das mais belas igrejas do Midi e das mais ricas em 
reliquias.,o convento dos  jacobinos o 1º convento  dominicano e onde se 
instala  a inquisição para debelar a heresia.: ALMOÇO em restaurante local 
Continuação para Albi,visita da cidade onde se reuniram pela 1º vez os 
heréticos  vindos de outras zonas do leste europeu e se desenrolaram vários 
episódios de resistência, daí serem os cátaros também denominados 
albigenses .Visita da Catedral de Sta Cecilia uma dos mais imponentes 
exemplos do poder de Roma na região após a tomada da cidade. . 
Possibilidade também de visita  do Museu Toulouse-Lautrec. Regresso a 
Toulouse. Alojamento e  JANTAR  
5º dia – 01/09 – Terça -TOULOUSE  / MONTPELLIER 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Montpellier, ALMOÇO em restaurante 

local. Tarde livre para conhecer uma das mais bonitas e importantes cidades  

de França, célebre pela sua Universidade e movimento estudantil.Alojamento 

no Hotel Marriott ou similar 4*.JANTAR    

6º dia –02/09 – quarta  
MONTPELLIER /BEZIERS / NARBONNE 
Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade com guia local,. o  centro 
histórico  a Igreja de S.Pedro e a praça de la Comedie entre outros 
locais .Continuação para Beziers, ALMOÇO em restaurante local. Beziers 
local da mais sangrenta batalha den 1209 contra os albigenses, recorda a 
cada passo sobretudo na Igreja da Madalena o massacre sobre a 
população. Continuação para Narbonne. Alojamento e JANTAR no 
Novotel  ou similar. JANTAR 
7º dia –03/09 – quinta 
NARBONNE / BARCELONA 
Pequeno-almoço no hotel.Visita da cidade com destaque para a Catedral 
de St. Just e o Palácio dos Arcebispos. ALMOÇO em restaurante local. 
De tarde regresso a Barcelona, alojamento no hotel Silken St. Gervais 
Jantar livre.  

8º dia – 14/09 - sexta 
BARCELONA /LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre até às 16.30,transfer para o aeroporto e 
embarque no voo TP 1045 ÀS 19.10com chegada Lisboa às  20.05 
                   

         Possibilidade de estender a sua estada em Barcelona 

                       Reserve desde já e garanta a sua viagem

 

 ROTA DOS CATAROS- SUL DE FRANÇA  
CARCASSONE ,RENNES LE CHATEAU, MONTSEGUR, FOIX, 

TOULOUSE, ALBI, MONTPELLIER, BEZIERS,NARBONNE    

FRANÇA 
28  AGOSTO A 

   04SETEMBRO  
2015 

08 dias 

Preço por pessoa:  
1750 € 

        supl. indiv. € 
325€ 

sinalização de 500 € 
 até 30/04  

 

 

 

 
 


