
 
VINE A NORMANDIA 
AMB SÀPIENS
SÀPIENS I L’AGÈNCIA TARANNÀ ORGANITZEM AQUEST MAIG 
UN VIATGE EXCLUSIU ALS ESCENARIS CLAU DE LA SEGONA 
GUERRA MUNDIAL. AMB L’EDITOR O LA DIRECTORA DE LA 
REVISTA, REVIUREM EL DESEMBARCAMENT DELS ALIATS 
QUE VA SUPOSAR EL PRINCIPI DE LA FI DE L’ALEMANYA 
NAZI. TOT PLEGAT MENTRE RECORDEM UN DELS ARTÍFEXS 
DE LA VICTÒRIA ALIADA: JOAN PUJOL, GARBO, L’ESPIA 
CATALÀ QUE VA ENGANYAR HITLER EN EL MOMENT MÉS 
DETERMINANT DE LA GUERRA. 

Reserva’t entre el 7 i el 10 
o entre l’11 i el 14 de maig

WWW.SAPIENS.CAT/VIATGES
Més informació:

Rouen

Deauville

Les platges  
del Dia D

Colleville-sur-Mer

Giverny

Honfleur

Le Havre

Bayeux

Organitza
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WWW.SAPIENS.CAT/VIATGES

INFORMACIÓ  
PRÀCTICA

ITINERARI SÀPIENS

Més informació:
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[DIA 1]
RECORDANT JOANA D’ARC 
De l’aeroport d’Orly ens dirigirem a Rouen, capital de 
Normandia. Dinarem i descobrirem la ciutat que ens 
recorda el tràgic episodi de la mort de Joana d’Arc 
a la foguera el 1431. Passejarem pel centre històric, 
on destaca la impressionant catedral gòtica, amb la 
torre més alta de tot França (151 metres), pintada 
en nombroses ocasions per Monet. Trasllat fins a 
Deauville, referència internacional del món del cine-
ma, on ens instal·larem al luxós hotel Barrière.

[DIA 2]
EL DIA D A LES PLATGES NORMANDES
Coneixerem in situ l’anomenada Operació Overlord 
tot recorrent les cinc platges del desembarcament, 
batejades com a Omaha, Utah, Gold, Juno i Sword, 
menys protegides del que es podria esperar gràcies 
a la tasca de l’espia català Joan Pujol, àlies Garbo. 
Visitarem el cementiri nord-americà de Colleville-
sur-Mer, on s’arrengleren més de 9.000 tombes. 
Des d’aquest immens memorial a l’aire lliure, anirem 
a la bateria alemanya de Longues-sur-Mer, que va 
tenir un paper estratègic el 6 de juny del 1944, i al 
museu Pointe du Hoc, dedicat a la batalla. 

A la tarda, passejarem per la ciutat de Bayeux i 
visitarem el seu famós tapís, gairebé mil·lenari, que 
recorda els fets previs a la conquesta normanda 
d’Anglaterra, que van acabar en la batalla de Has-
tings l’any 1066. Tornada a l’hotel i sopar.

[DIA 3]
PER LA COSTA D’ALABASTRE
Al matí visitarem la ciutat portuària de Le Havre. 
Destruïda per les bombes durant la Segona Guerra 
Mundial, la que va ser “la primera ciutat de Norman-
dia” va renéixer com un fènix gràcies al projecte 
racionalista de l’arquitecte Auguste Perret i els usos 
poètics que va donar al formigó. Des de Le Havre 
ens arribarem als mítics penya-segats d’Étretat i 
visitarem els seus jardins d’art contemporani. 

A la tarda, i després de dinar en un restaurant de 
la zona, serà el moment de descobrir Honfleur, un 
encisador poble de pescadors i pintors on, a banda 
de deambular pels seus carrerons, entrarem a 
l’església de Santa Caterina. Retorn a l’hotel, on ens 
prepararem per a un sopar de comiat “especial”.

[DIA 4]
EL PARADÍS PARTICULAR DE MONET
Des de Deauville, ens traslladarem a Giverny, poble 
famós per la presència del pintor Claude Monet. 
Allà va construir un preciós jardí, d’inspiració 
japonesa, davant de la casa on va viure. Avui la 
Fundació Monet atrau milers de visitants cada any 
per conèixer de primera mà un dels creadors de 
l’impressionisme. Dinar i trasllat a l’aeroport d’Orly.

L’EXPERIÈNCIA INCLOU

* Guiatge i acompanyament del guia 
turístic diplomat Xavier Serret. 

* Acompanyament de l’editor o de la 
directora de SÀPIENS, Jordi Creus o 
Clàudia Pujol.

* Vols Barcelona – París-ORLY / París-
ORLY – Barcelona amb Vueling en 
classe turista.

* Transport col·lectiu privat París–
Deauville–París i per a tots els 
desplaçaments durant l’estada a 
Normandia.

* 3 nits d’allotjament en el tipus 
d’habitació escollida a l’Hôtel Barrière 
L’Hôtel du Golf de Deauville 4*.

* Règim de pensió completa: 
esmorzars i sopars a l’hotel i dinars  
en restaurants de la zona.

* Assegurança d’assistència en viatge 
i cancel·lació VIP AUTOR PLUS 1500.

* Tots els impostos aplicables (IVA i 
taxa turística).

* Museu del Tapís de Bayeux.

* Jardins d’Étretat (inclou trenet 
panoràmic per pujar al turó).

* Fundació Claude Monet i els seus 
jardins a Giverny.

NO ESTÀ INCLÒS

* Begudes en els dinars.

* Totes les despeses personals.

* Tot el que no està descrit com a inclòs 
sota la llista “L’experiència inclou”.

QUÈ US CAL SABER

* Hi ha dues opcions per fer el viatge: 
del dijous 7 al diumenge 10 de maig o 
del dilluns 11 al dijous 14 de maig.

* Us podeu inscriure a qualsevol dels 
dos viatges, però amb un màxim de 
dues places per petició.

* El període d’inscripció s’obrirà a les 
12 h del dilluns 3 de febrer i es tancarà 
a les 12 h del dilluns 10 de febrer.

* La sol·licitud d’inscripció s’haurà 
de fer mitjançant l’enviament d’un 
correu electrònic a partir de l’hora i 
el dia indicats (no abans) a l’adreça 
sapiens@taranna.com o a través d’un 
formulari d’inscripció.

* A cada petició se li assignarà un 
número d’ordre fins a completar les 
places disponibles (25 per viatge). La 
resta quedaran en llista d’espera.

* La reserva quedarà formalitzada 
amb el pagament del 40% de l’import 
total. Aquest s’haurà d’haver fet 
efectiu en les següents 24 hores 
d’haver rebut les instruccions de 
pagament. Si la formalització no es 
fa dins de termini, el torn passarà al 
primer dins la llista d’espera.

* S’haurà de pagar l’import restant un 
mes abans de la sortida.

* El programa pot variar per 
necessitats logístiques.

PREU PER PERSONA 
En habitació doble: 1.585 €
(supl. habitació individual: 275 €)
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