
 LLACS, MUNTANYES I POBLETS DE L’ALVÈRNIA I DEL CANTAL 

TREN PANORÀMIC I ASCENS AL PUY DE DÔME 
 

DIES 29,30 i 1 DE MAIG  
 

L'Alvèrnia és una regió molt bonica de grans atractius naturals; els seus antics volcans, 

els llacs, els poblets molt pintorescs i ciutats de un gran interès com Clermont-Ferrand. 

Un viatge preciós al cor de França. 

Dia 29 d’abril: Comarques - Millau - Marvejols - Issoire 
Sortida en direcció a Millau , Marvejols i Saint Flour al Massís 
Central Francès. Parada a Marvejols, una ciutat fortificada 
durant la guerra dels Cent Anys. Farem un passeig pels seus 
carrers i places. Continuació cap a St. Flour. Dinar en ruta i 
trajecte cap a Issoire. 
 

Dia 30 d’abril: Mont Dore - Cremallera a Puy de Dome 
Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el dia a fer un bonic recorregut 
pels paisatges de muntanya de l’Alvèrnia i els volcans. 
Sortida cap a Saint Nectaire amb una església romànica 
extraordinària, molt famós pel seu formatge conegut 
mundialment com Saint-Nectaire. Continuació cap a Mont 
Doré. Parada en aquesta estació termal d’esports d’hivern i 
envoltada per les boniques muntanyes de Puy de Sancy. 
Continuació cap a la Bourbole i Puy de Dôme. Dinar en ruta. 
A la tarda pujarem amb el cremallera fins la Puy de Dôme, 
des d’on tenim unes vistes extraordinàries de la cadena 
muntanyosa del Puys i els paisatges de la regió. Temps per 
passejar a dalt del Puy i baixada amb el cremallera.  

 

Dia 1 de Maig: Issoire - Llac de Pavin i Besse - St. Flour - 
Millau - Comarques 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap al Llac de Pavin, bonic indret al 
mig de boscos. Parada i passeig per la zona. Continuació cap a 
Besse. Parada en aquesta petita ciutat fortificada, els seus 
carrerons, les seves fonts, cases amb teulada de pissarra i 
l’església de Saint Andre. Sortida cap a Murat i St. Flour. Dinar 
en ruta i continuació cap a Millau. Autopista i comarques. 
 

 

Preu per persona: 

Habitació doble, pensió completa, assegurança i guia: 487 €  

Suplement individual: 90 € 

 


