
 

 

 
 

DIA 30 DE MARÇ: GIRONA-CANNES-GRASSE-NIÇA 

Sortida a primera hora del matí dels nostres llocs d'origen, parada en ruta per 

esmorzar. Continuació de trajecte fins arribar a Cannes. Dinar en restaurant. A 

continuació farem una visita guiada de Cannes, anomenada la perla de la rivière 

francesa. Destaca l'antic port, el palau del festival on es celebra cada mes de maig 

el festival de cinema, el boulevard Croisette, el centre històric le Suquet etc. 

Seguidament ens dirigirem a Grasse, capital del perfum. Aquesta ciutat te una 

situació geogràfica privilegiada als peus dels alps marítims amb una vista que arriba 

al mar. A continuació anirem cap a Niça, instal·lació a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 31 DE MARÇ: NIÇA-SAINT TROPEZ-PORT GRIMAUD-NIÇA 

Esmorzar i sortida cap a Saint Tropez, allà farem una visita guiada passant pel Quai 

Jean-Jaurès on destaca el port amb elegants iots, cases de colors, cafès 

característics i les botigues exclusives. Dinar en restaurant. A la tarda anirem a Port 

Grimaud, anomenada la petita Venècia de la Costa Blava. Tornada a l'hotel, sopar i 

allotjament. 

 

DIA 1 D'ABRIL: NIÇA-MENTON-EZE 

Esmorzar i sortida amb direcció a Menton, una bonica ciutat balneari i on 

destaquen els edificis de la belle epoque. Allà coneixerem una fàbrica de confitures 

artesanals i seguidament farem una visita guiada de Menton. Dinar en restaurant. 

A la tarda ens dirigirem a Eze, un dels pobles més bonics de la costa blava, amb 

vistes sobre el mar i la muntanya. I també visitarem la fàbrica de perfums 

Fragonard, per descobrir els secrets dels millors perfums i cosmètics de la regió. 

Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 2 D'ABRIL: NIÇA-SAINT JEAN DE CAP FERRAT-GIRONA 

Esmorzar i sortida de l'hotel per fer una visita panoràmica de Niça. A continuació 

ens dirigirem a Saint Jean de Cap Ferrat per visitar Vil·la Ephrussi, propietat de la 

baronessa Beatrice de Rothschild, membre de la famosa família de banquers. 

Farem una visita per a la vil·la i els jardins. Dinar. Tornada cap als nostres llocs 

d'origen. 

 

Preu per persona: 595€ 

Supl. single: 135€ 

 

Inclou: Allotjament amb hotel de 4* NH situat al centre de Niça, pensió completa 

des del dinar del primer dia fins el dinar de l'últim, entrades especificades segons 

programa, visites guiades, còmode autocar, guia acompanyant i assegurança de 

viatge. 

Grup mínim 25 persones. Condicions generals i especials segons normes 

autonòmiques vigents  en el lloc de celebració del contracte de viatge combinat i 

en el seu defecte, segons el R. Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la 

llei estatal, per la defensa del consumidor i usuari. Podeu consultar les nostres 

condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 195€. La resta 

s'haurà de fer efectiva abans del 6 de Març 2018. 

 


