
 
 

VIATGE A NORMANDIA. EN GRUP. AMB LA 

REVISTA SÀPIENS 
 

La revista SÀPIENS i TARANNÀ VIATGES AMB SENTIT organitzem conjuntament del 7 al 10 i 
del 11 al 14 de maig un viatge exclusiu en grup a Normandia. Un viatge amb el que 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. 
 
El viatge comptarà amb un equip de guies d’excepció, com seran l’editor de la revista Sàpiens, 
l’historiador Jordi Creus, o la seva directora, la periodista Clàudia Pujol, i el guia turístic 
diplomat, Xavier Serret.  
 
Recorrerem els que foren els dominis dels normands, o “homes del nord”, que emergiren en 
aquelles terres durant la primera meitat del segle X, i que segles més tard quedaren marcades 
pel desembarcament militar terrestre més gran en la història de la humanitat. Començarem per 
Rouen, la seva capital. El dia següent el dedicarem a recórrer les platges on s’inicià el 
desembarcament la matinada del 6 de juny de 1944, en el marc de l’operació anomenada 
“Overlord”. També visitarem el Tapís de Bayeux, patrimoni de la UNESCO, conservat a la ciutat 
que li dona nom. L’endemà recorrerem les poblacions de Le Havre, també patrimoni de la 
UNESCO, i Ètretat, on contemplarem la bellesa dels penya-segats que van ser retratats pel 
pintor Claude Monet, del qui també visitarem la seva famosa casa i jardins a la bucòlica 
població de Giverny. No marxarem sense haver visitat i passejat per la preciosa localitat 
costanera de Honfleur. 
  



PUNTS FORTS DEL VIATGE 
● Complert viatge de 4 dies i 3 nits pel mes de maig amb tot inclòs. 
● Viatge històric-cultural organitzat amb la col·laboració de SÀPIENS. 
● 2 sortides programades pel mes de maig. 
● Acompanyament per part de l’editor o la directora de SÀPIENS, en Jordi Creus i la Clàudia Pujol. 
● Guiatge per part del guia diplomat Xavier Serret. 
● Recorreguts interpretats per les platges del desembarcament de Normandia. 
● Visita al cementiri americà de Omaha Beach a Colleville-sur-Mer. 
● Visites a les poblacions de Rouen, Le Havre i Honfleur. 
● Visita al Tapís de Bayeux, patrimoni de la UNESCO. 
● Visita a la casa i els jardins de la Fundació Monet a Giverny. 
● Allotjament a l’Hôtel Barrière LHôtel du Golf del grup Barrière. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

SOSTENIBILITAT EN AQUESTA SORTIDA 
 

Tarannà rumb al turisme sostenible. En aquest viatge destaquem els serveis que fomenten l’economia local, 
afavoreixen la protecció mediambiental i fauna, i preserven la cultura local, la diversitat i el seu Patrimoni. 
 
Amb aquest viatge també col·laborem en la plantació d’arbres. 
 
El desig de Tarannà és fer felices a les PERSONES als viatges, oferint experiències i vivències úniques amb la 
màxima seguretat i qualitat, i conjuntament amb els nostres viatgers i oficines a la destinació, aconseguir una fita, 
el Turisme Sostenible. Aquesta fita és un camí per recórrer, en el que tots hem d'intervenir. 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
VOLS PREVISTOS 
 

1a Sortida 
Cia Nº Dia Mes Origen Destí Sortida Arribada 
VY 8008 07 Maig BARCELONA PARÍS-ORLY 09:25 11:15 
VY 8029 10 Maig PARÍS-ORLY BARCELONA 17:55 19:35 
 
2a Sortida 
Cia Nº Dia Mes Origen Destí Sortida Arribada 
VY 8008 11 Maig BARCELONA PARÍS-ORLY 09:25 11:15 
VY 8029 14 Maig PARÍS-ORLY BARCELONA 17:55 19:35 
 
 
RESUM DELS VIATGES 
 

DIA 01 // 07-11 DE MAIG: BARCELONA – PARÍS – ROUEN – DEAUVILLE  
DIA 02 // 08-12 DE MAIG: DEAUVILLE – COURSEULLES-SUR-MER – ASNELLES – LONGUES-SUR-MER – 
COLLEVILLE-SUR-MER – VIERVILLE-SUR-MER – CRICQUEVILLE-EN-BESSIN – BAYEUX – DEAUVILLE 
DIA 03 // 09-13 DE MAIG: DEAUVILLE – LE HAVRE – ÉTRETAT – HONFLEUR – DEAUVILLE  
DIA 04 // 10-14 DE MAIG: DEAUVILLE – GIVERNY – PARÍS – BARCELONA   
  



ITINERARI 
 
(E) ESMORZAR  (D) DINAR  (S) SOPAR 
 
DIA 01 // 07-11 DE MAIG: BARCELONA – PARÍS – ROUEN – DEAUVILLE  (- , D , S) 
Rouen, la capital de Normandia 
Arribada a l’aeroport internacional París-Orly. Recepció i inici del viatge per autopista en direcció Rouen, la capital de 
Normandia. Passejant pel seu casc antic, rememorarem la tràgica història de Joana d'Arc, que va ser condemnada per 
heretge l‘any 1431 i va morir cremada en una foguera a la plaça vella del mercat, on avui s’alça una església que recorda 
aquest fet. Dinarem en un restaurant típic en aquesta mateixa plaça i continuarem passejant pel destacable barri antic de 
Rouen, característic per les seves cases tradicionals anomenades “pan-de-bois” i per la meravellosa catedral gòtica de 
Nostra Senyora de Rouen. Pintada repetidament pel pintor impressionista Claude Monet, es va començar a construir a 
meitat del segle XII i presenta la torre més alta del país (151 metres) i un impressionant interior, tant per les seves 
dimensions com pels vitralls dels segles XIII i XV. 
 

 
 
Durant la tarda prosseguirem amb el viatge amb autocar fins a la costa atlàntica francesa i arribarem a la localitat de 
Deauville, considerat el racó preferit de la “jet set” parisenca. Aquí ens instal·larem al magnífic Hôtel du Golf Barrière. 
Abans de sopar, l'editor o la directora del Sàpiens ens faran una xerrada sobre un dels grans protagonistes d’aquest viatge: 
en Joan Pujol “Garbo”, l’espia català que va aconseguir enganyar Hitler, contribuint decisivament en l’èxit aliat del 
desembarcament a Normandia. Allotjament i nit a Deauville. 
 

 



DIA 02 // 08-12 DE MAIG: DEAUVILLE – COURSEULLES-SUR-MER – ASNELLES – LONGUES-SUR-MER – 
COLLEVILLE-SUR-MER – VIERVILLE-SUR-MER – CRICQUEVILLE-EN-BESSIN – BAYEUX – DEAUVILLE  (E , D , S) 
El desembarcament i l’operació “Overlord” 
Després de l'esmorzar a l’hotel, començarem el programa de visites del matí, dedicat íntegrament al “Dia D” i al 
desembarcament a les platges de Normandia. Avui coneixerem in situ els detalls de l’operació “Overlord”, el nom clau de 
la invasió del nord-oest europeu per part dels exèrcits aliats, considerat  el més gran assalt amfibi de la història. Es calcula 
que prop de 160.000 soldats van travessar el canal de la Mànega el 6 de juny del 1944 i que, a finals d'agost, ja ho havien 
fet prop de tres milions. 
 
Durant el matí, farem un recorregut per les cinc platges del desembarcament: Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Des de 
la localitat d’Ouistreham, visitarem la platja de Juno, on van desembarcar els 21.000 soldats de les tropes canadenques 
de la 3a Divisió. Seguirem fins Arromanches, coneguda com “Gold beach”, on es va construir el port artificial a mans dels 
britànics, que també van ser presents a “ Sword beach”, una platja on van desembarcar uns 28.000 homes, en la seva 
majoria britànics. Finalment, arribarem a les emotives platges que varen quedar sota la responsabilitat dels nord-
americans: “Omaha” i “Utah beach”, on visitarem el cementiri americà, considerat el més impressionant de tots els que es 
van alçar per acollir els soldats caiguts. Aquí podrem contemplar les grans peces d’artilleria i els búnquers de la línia 
defensiva alemanya, encara ben visibles a Longues-sur-Mer o al Pointe du Hoc. Finalitzada la seva visita, dinarem a un 
restaurant amb vistes a “Omaha beach”. 
 

   
 
Per la tarda, anirem fins a la ciutat de Bayeux, on farem un passeig pel nucli antic i visitarem el museu on s’exposa el 
famós tapís pel qual la ciutat és internacionalment coneguda. El llenç, considerat una obra d’art única inscrita a la llista de 
la Memòria del Món de la UNESCO, està datat entre 1070 i el 1080, mesura 70 metres de llarg i narra amb tot luxe de 
detalls la conquesta d’Anglaterra per part de Guillem de Normandia l’any 1066. En sortir del museu, retornarem a  l’hotel 
per sopar i descansar. Allotjament i nit a Deauville. 
 

 



DIA 03 // 09-13 DE MAIG: DEAUVILLE – LE HAVRE – ÉTRETAT – HONFLEUR – DEAUVILLE  (E , D , S) 
Les costes d’Alabastre i Florida 
Després d’esmorzar viatjarem fins a la nova ciutat portuària de Le Havre, a la qual s’accedeix pel famós Pont de Normandia, 
inaugurat l’any 1995 i que travessa l’estuari del riu Sena. La ciutat va ser destruïda pels bombardejos durant la Segona 
Guerra Mundial i va ser reconstruïda durant la postguerra per l’arquitecte francès Auguste Perret, considerat el “pare del 
formigó”, per ser el primer en fer-lo servir. Perret és un dels arquitectes més representatius del racionalisme clàssic i la 
seva tasca en la reconstrucció de Le Havre han convertit el conjunt d’aquesta població en Patrimoni de la Humanitat de la 
UNESCO. Nosaltres farem un recorregut panoràmic pel seu centre, on hi destaca una de les obres mestres de Perret: 
l’església de Sant Josep. Destruïda l’any 1944, va ser reinaugurada l’any 1961 amb una moderna torre de 107 metres 
d’alçada. En finalitzar la visita a Le Havre seguirem el nostre programa fins a la petita població d’Étretat, a la Costa 
d’Alabastre. Aquí visitarem els seus jardins d’art contemporani i podrem gaudir d’unes vistes espectaculars dels penya-
segats que tantes vegades va retratar el pintor Claude Monet. 
 

 
 
Després de dinar en un restaurant local, seguirem la nostra ruta fins a Honfleur, un encisador poblet pesquer on destaca 
l’església dedicada a Santa Caterina. Disposarem de temps lliure per passejar al nostre aire, gaudir del lloc i, qui hi ho 
desitgi, comprar algun record. Al capvespre retornarem a l’hotel per sopar i descansar amb uns bons records d’aquesta 
experiència normanda. Allotjament i última nit a Deauville. 
 

 



DIA 04 // 10-14 DE MAIG: DEAUVILLE – GIVERNY – PARÍS – BARCELONA  (E , D , -) 
La Fundació Claude Monet 
Després d’esmorzar, farem el check-out de l’hotel i empendrem el retorn cap a París... però el nostre viatge encara no ha 
acabat. Durant el trajecte ens aturarem a Giverny, el famós poblet on va viure Claude Monet. El cèlebre pintor 
impressionista es va construir aquí un preciós jardí enfront de la casa on va viure. Aquesta casa avui en dia acull la 
Fundació Monet, visitada al cap de l’any per milers de persones que volen conèixer de primera mà un dels principals llocs 
que van inspirar l’artista. Després de dinar a un restaurant local, reprendrem el nostre camí fins a l’aeroport de París-Orly, 
on agafarem el vol de tornada cap a Barcelona. 
 

 
 

  



SORTIDES: 7 I 11 DE MAIG DE 2019  DURADA: 4 DIES 
GRUP MÍNIM: 20 PERSONES   MÀXIM: 25 PERSONES 
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 1.585 EUROS 
 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: 275 EUROS 

 
EL PREU INCLOU 

- Guiatge i acompanyament del guia turístic diplomat Xavier Serret Segura. 

- Acompanyament de l’historiador i editor de SÀPIENS, Jordi Creus i Esteve, o de la directora, Clàudia Pujol i 

Devesa. 

- Vols internacionals amb la companyia aèria Vueling en classe turista. 

- Transport col·lectiu privat París-Deauville-París i per tots els desplaçaments durant 2 dies per 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 complerta: desdejunis + sopars a l’hotel i dinars en restaurants típics. 

- Assegurança d’assistència en viatge y cancel·lació AXA / VIP AUTOR PLUS 1500. 

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

- Visites de pagament incloses: 

- Museu del Tapís de Bayeux. 

- Jardins d’Etretat (inclou trenet panoràmic per la pujada al turó). 

- Fundació Claude Monet i els seus jardins a Giverny. 

 
 
EL PREU NO INCLOU 

- Begudes en els dinars. 

- Totes les despeses personals. 

- Assegurances opcionals. 

- Tot el no descrit com a inclòs sota la llista “El preu inclou”. 

 
 
QUÈ ET CAL SABER 

- Hi hauran 2 sortides per aquest viatge: la primera del dijous 7 al diumenge 10 de maig i la segona del dilluns 11 al 
dijous 14 de maig. 

- Hom podrà inscriure’s a qualsevol de les dues sortides però només a una d’elles i amb un màxim de 2 places per 
petició. 

- El període d’inscripció s’obrirà a les 12:00 del dilluns 3 de febrer i es tancarà el dilluns 10 del mateix mes. 
- La sol·licitud d’inscripció s’haurà de realitzar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a partir de l’hora i en el 

dia indicats (no abans) a l’adreça sapiens@taranna.com o en el formulari d’inscripció que es crearà a tal efecte.  
- A cada petició li serà assignat un número d’ordre o registre d’entrada fins al màxim de places disponibles, que serà 

de 25 places per viatge. La resta quedaran en llista d’espera. 
- La reserva quedarà formalitzada amb el pagament del 40% de l’import del viatge. Aquest s’haurà d’haver fet efectiu 

en les següents 24 hores d’haver rebut les instruccions de pagament. Si la formalització no es realitzés dins de 
termini, el torn passarà al primer dins la llista d’espera. 

- Pagament de l’import restant 1 mes abans de la sortida. 
- El programa pot variar per necessitats logístiques.  

 
 
ASSEGURANCES OPCIONALS 
 
FREE PLUS  
Existeix la possibilitat de contractar una altra assegurança de cancel·lació (AXA ASSISTANCE Free Plus) que contempla 
la possibilitat de cancel·lar el viatge sense causa justificada amb una franquícia del 10% sobre l’import total de viatge. 
Aquesta assegurança (AXA Free Plus 2500) té un suplement de 25 euros per persona. En el cas de desitjar contractar-lo, 
ens ho heu de notificar en el moment de fer la reserva ja que, en cas contrari, la pòlissa contractada serà l’habitual inclosa 
al preu. 
 
 
  

mailto:sapiens@taranna.com


ALLOTJAMENT PREVIST 
 

A Tarannà sempre intentem oferir hoteleria que estigui alineada amb els nostres valors en sostenibilitat i qualitat. 
 

Aquest programa té un 100% d’hotels amb bones pràctiques en sostenibilitat.  

________________________________________________________________________________________________ 
 
Deauville: Hôtel Barrière LHôtel du Golf  4* 
Conexió Internet Wifi: Sí. 
Bones pràctiques en sostenibilitat: Consumeixen productes alimentaris de proximitat fomentant el “locavor”. Al camp de 
golf tenen ruscos d’abelles amb el que produeixen mel pel seu consum. Els sabons sobrants provinents de les amenities, 
s’entreguen a una associació que els recicla. L’aigua embotellada no consumida (per exemple, en esdeveniments) és 
emprada per regar el camp de golf. Es recuperen els taps de plàstic i suro, i les canyetes de bambú es composten. Es 
dona formació el personal classificació i tractament de residus i en bon comportament (apagar les llums, tancar les aixetes, 
etc.). En l’àmbit de la participació en projectes socials, recol·lecten joguines per una associació de famílies sense recursos. 
Més informació a https://www.hotelsbarriere.com/en/deauville/l-hotel-du-golf.html 
 
El Grup Barrière disposa d’una guia RSC que es distribuïda entre tots els empleats. Es recol·lecten joguines per nens i es 
venen productes en favor de persones amb discapacitats. Tenen molts projectes en termes de sostenibilitat i 
responsabilitat, com per exemple la implantació de gots a base de carabassa en comptes de plàstic o la utilització d’una 
mescla de midó i fibra de blat de moro per netejar les moquetes. 
“Planète Barrière” és el seu nom enfocat en termes de sostenibilitat, una visió global 360° que pensa en el conjunt social, 
econòmic i ambiental, i es centra cinc àrees: Govern i diàleg, relacions amb el client, empleat responsable, medi ambient i 
desenvolupament local. 
Més informació sobre el “Planète Barrière” a https://www.groupebarriere.com/en/our-news/press-packs/planete-
barriere.html 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
GUIA ACOMPANYANT – GUIA OFICIAL DIPLOMAT 
 

        
XAVIER SERRET SEGURA 

 
Guia oficial diplomat per la Generalitat de Catalunya l’any 1989, i guia acreditat al 
territori espanyol i comunitat europea. Actualment 57 anys dels quals 40 celebrats al 
sector del Turisme on hi vaig començar com a estudiant.  
De jove rodamón vivint llargues temporades sempre per feina a diferents llocs del món: 
Egipte, Cuba, Rio de Janeiro, Cancún-Mèxic, Bulgària, antiga Txecoslovàquia i 
Hongria, i sobretot Àustria. Diferents feines turístiques : guia intèrpret de Patrimoni, 
guia acompanyant de viatges, assistent de personalitats VIP protocol, animador 
turístic, director de creuers, organitzador de congressos, convencions, 
esdeveniments, mestre de cerimònies, speaker-presentador, professor en escoles de 
turisme, cursos especialitats per futurs guies, classes temàtiques magistrals... sempre 
amb ganes de batre rècords i superar-se a un mateix buscant descobrir tots els camps 
del sector turístic. 
Passió: Viatjar, conèixer món i ensenyar-ho i transmetre-ho. Vocació total per la feina 
i no parar d’aprendre cada dia. Enamorat d’un lloc: Viena i Àustria. Addicte a conèixer 
llengües: parlo català i espanyol matern, francès des de petit a escola, anglès a 
Brighton, italià al país. Nocions altes de portuguès i alemany a Viena, nocions en 
llengües eslaves. M’encanta aprendre paraules de tots els idiomes i viuria estudiant 
llengües del món. Valoro les relacions humanes i cíviques aplicades al turisme. Vital 
per mi: regala’m un somriure. 
 

 
  

https://www.hotelsbarriere.com/en/deauville/l-hotel-du-golf.html
https://www.groupebarriere.com/en/our-news/press-packs/planete-barriere.html
https://www.groupebarriere.com/en/our-news/press-packs/planete-barriere.html


GUIA ACOMPANYANT – HISTORIADOR I EDITOR DE SÀPIENS 
 

JORDI CREUS I ESTEVE 
 

Jordi Creus i Esteve (Tremp, Pallars Jussà, 1964) és llicenciat en història per la 
Universitat de Barcelona. És editor de la revista Sàpiens i i president de SOM, 
l’empresa que, entre d’altres, edita les revistes Sàpiens, Descobrir Catalunya, 
Experiències, Cuina i Petit Sàpiens.  
Ha escrit diversos llibres, com Amb dos manilles i un as, botifarra faràs (Pagès editors), 
El Pirineu perdut (Ara Llibres), Memòria dels Pirineus (Ara Llibres) o Dones contra 
Franco (Ara Llibres). També és coautor dels llibres Terra i Llibertat (Edicions 62) i 
Història de Catalunya al revés (La Magrana). 
Jordi Creus ha estat durant vuit anys director de la revista Sàpiens i  ha col·laborat en 
diversos mitjans de comunicació, com ara el Divendres i el Tot es mou de Tv3 El matí 
de Catalunya Ràdio,  El món a RAC1 o l’Oracle. Actualment col·labora al programa 
Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, a l’Estat de Gràcia, de la mateixa emissora i 
escriu columnes d’opinió al Punt Avui i a Nació DIGITAL. 
 
 

 
 
GUIA ACOMPANYANT – PERIODISTA I DIRECTORA DE SÀPIENS 

 
CLÀUDIA PUJOL I DEVESA 
 
Clàudia Pujol i Devesa (Olot, 1976) és llicenciada en periodisme per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i màster en Relacions Internacionals per al CIDOB. És 
directora de la revista Sàpiens i membre del Consell Rector de SOM -empresa 
editora a més de Sàpiens, del Petit Sàpiens, El Món d'Ahir, Descobrir o Cuina, entre 
d'altres. 
És coautora de diversos llibres d'història com La guerra de Cuba (Pòrtic, 2000) o 
Dissidents (Dèria, 2007) i autora de llibres de temàtica negre, com Dietari d'un 
forense (Mina, 2007) o En l'escena del crim (Columna, 2010). 
En els últims anys ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació com el 
Descobrir, l'Ara o La República; ha estat membre de la Comissió Històrica de 
l'Ajuntament de Barcelona i comissària de l'exposició “El món del 1714” al MUHBA. 
Actualment, és vicepresidenta tercera d'Òmnium Cultural i responsable de la 
Comissió de Cultura. 

 
 
INFORMACIÓ I RESERVES 
Per a qualsevol consulta o aclariment per favor no dubtis en contactar amb: 
 

SERGI ALARCÓN 
sergi@taranna.com 
Mòb: 626 194 264 
Tel: 93 411 83 73  Fax: 93 411 08 75 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona 
 
 
INFORMACIÓ D’INTERÉS 
 

PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
Es necessari disposar d’informació del viatger o menors al seu càrrec que es trobin en les següents circumstàncies: 
persones amb mobilitat reduïda (per motius de discapacitat física, sensorial o de l’aparell motor; permanent o 
temporalment; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altre causa de discapacitat, o per l’edat, i que la seva 
situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei). 
 
REQUISITS PER A VIATJAR 
El viatger haurà de tenir la documentació necessària per a realitzar el viatge, en aquest cas el DNI vigent a l’hora de volar.  

 

SOSTENIBILITAT I BON GOVERN 
 

OFICINA RECEPTIVA A DESTÍ 
Seleccionem els proveïdors que ens ofereixen la qualitat que desitgem per als nostres viatgers. Viatjar amb seguretat i 
gaudir d'unes merescudes vacances són prioritats per a nosaltres. Treballem aquesta destinació amb proveïdors que 
compleixen amb aquests valors de qualitat i servei.  

mailto:sergi@taranna.com


 
 
 
 

https://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/


 

https://tarannaresponsable.com/ods/

