
 

 

La Ruta de Gaston Febus 

El Príncep dels Pirineus 

Llegendes Medievals d’Occitània 

Una ruta inèdita pel Bearn i La Bigòrra 

Del 28 d’abril a l’1 de maig de 2023  

 
 

Aquest és un viatge per a descobrir l’indòmit espai dels Pirineus situats dins d’Occitània, que comprèn 
extensos territoris, que van des de l’històric vescomtat del Bearn, així com la Bigòrra, el Comenge, el País 
de Salat fins arribar a l’antiga Arièja. Aquestes contrades, amb una antiga i clara unitat idiomàtica 
occitana, en plena època medieval mantingueren un estret lligam amb els territoris del nord peninsular 
ibèric, gràcies a les diverses rutes jacobees que els travessaven i al malaurat episodi de la croada 
albigesa contra el catarisme. Fou l’històric i llegendari noble Gaston Febus qui en el segle XIV reuní sota el 
seu poder aquests extensos territoris, de manera que esdevingué un autèntic “Príncep dels Pirineus”. Fou un 
brillant personatge, tant en el camp de la política, com a les lletres i la ciència. Les seves petjades encara 
les podem trobar en els imponents castells, antigues baronies, abadies i catedrals, així com també en els 
incomparables espais naturals que podrem recórrer en el transcurs d´aquest singular circuit. 
 

 

 

 

 

28/04 · BARCELONA – JACA – AULORON – PAU  

29/04 · PAU I EL SEU PATRIMONI, EL CASTELL DE MORLANS I ORTÈS    

30/04 · PAU, EL CASTELL DE MAUVESIN, L’ABADIA D’ESCALA DEI I TARBA   

01/05 · PAU – SENT GAUDENÇ – VIELHA – BARCELONA 

 
 

PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE: 795 EUROS 
SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 180 EUROS 

 
 

El Preu Inclou:  El Preu No Inclou: 

Transport en modern Autopullman 
Assegurança Bàsica de Viatge 
Estada Hotel 3***S / 4**** 
Règim d’allotjament i Esmorzar a l’hotel 
4 dinars amb Aigua i Vi 
Guia Acompanyant des de Barcelona 
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari 
Grup Mínim 25 participants   

Tot tipus d’extres 
Tot allò No Especificat 

Sopars   
Assegurança de Cancel·lació (40 eur) 

 
Visites de Temàtica Cultural Incloses: 

Visita guiada a l’Abadia d’Auloron · Visita guiada a Pau amb entrades al Castell · 
Visita guiada amb entrades al Castell de Morlan · Visita guiada a Ortès · Visita 
guiada amb entrades incloses al Castell de Mauvesin · Visita guiada a l’Abadia 

d’Escaladieu · Visita panoràmica a Tarba ·Visita guiada a Sent Gaudenç 
 
 

 
 

                                                                     INFORMACIÓ :  CAOC 
 

 

RESERVES: Viatges Kulturalia GC 1377  Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es 



 

Essències d´Occitània – La Ruta de Gaston Febus   ·    Viatge de 4 dies   
 

DIA: 28 ABRIL 2023 
 

LLOC: A DETERMINAR 
 

HORA: 07h00 
 
 

28/04 BARCELONA – JACA – AULORON – PAU  
Sortida des del nostre punt d’origen en direcció a Lleida i Osca. Travessarem el Pirineu aragonès fins arribar a Jaca, on 
dinarem en un restaurant local. A la tarda, continuarem el trajecte, tot travessant la frontera francesa pels Pirineus fins a 
entrar a la comarca del Bearn. Ens aturarem per a conèixer la fabulosa localitat d’Auloron, documentada ja en ple segle 
III d.C. amb l’antic nom d’Iluro, un emplaçament estratègic situat en les confluències dels rius pirinencs del Gave d’Auloron 
i el Gave d’Aspa. La ciutat es divideix clarament en dues parts. La més antiga és anomenada el Barri de la Senta Cròtz, 
situada dalt d’un cim rodejat pels dos rius, on hi trobem el magnífic edifici de l’església de la Senta-Cròtz, de 
reminiscències romàniques reflectides en el seu primitiu absis i en la cúpula del seu transsepte, una peculiar joia 
arquitectònica d’influència hispano-morisca, així com la Torre de la Greda, bastida pels vescomtes del Bearn. L’altre barri 
de la ciutat gira al voltant de la magnífica església de Senta Maria, antiga catedral romànica del segle XIII i punt 
neuràlgic de la ruta jacobea cap a Navarra. Hi destaca el sumptuós portal de marbre del segle XII de clara influència 
bizantina, una de les joies del romànic pirinenc, així com la seva notable torre-campanar. Allotjament a l´hotel. 

 
29/04 PAU I EL SEU PATRIMONI, EL CASTELL DE MORLANS I ORTÈS 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita guiada a la ciutat de Pau. Coneixerem els indrets més importants i destacats d’aquesta 
activa i moderna ciutat occitana, on destaquen els magnífics Jardins del Parc de Beaumont i el seu prestigiós antic Palau, 
avui reconvertit en Centre de Congressos, punt des del qual recorrerem el famós Baloard deus Pirinèus, que en dies clars 
ofereix l’impactant panorama de les carenes del Mieidia d’Aussau i del Pic del Miègjorn de la Bigòrra. Tot seguit, 
continuarem per l’església de Sent Jacme, dedicada a la ruta jacobea i al seu patró, i arribant a la moderna Plaça 
Clemenceau, autèntic punt de trobada i centre neuràlgic de la ciutat, així com la notable església de Sent Martin, amb el 
seu imponent campanar de 70 metres d’alçada. A continuació, passarem al costat de l’antic edifici del Parlament de 
Navarra, territori del qual el Bearn en formà part, per acabar visitant l’imponent antic Castell de Pau, patrimoni reedificat 
en el transcurs dels segles per l’esmentat Gaston Febus, el rei Enric IV de França i Navarra o l´emperador Napoleó III i la 
seva esposa Eugenia de Montijo, on hi destaquen les seves luxoses estances. Al migdia, dinarem a l’hotel. A la tarda, ens 
endinsarem per terres del nord bearnès fins a arribar a la bonica vila de Morlans, on visitarem el seu castell, un autèntic 
bastió de defensa medieval que fou construït en l’època d’en Gaston Febus i transformat en el transcurs dels segles en un 
palau residència, gràcies al mecenatge de la família Ritter, sense oblidar-nos d’altres edificis com ara l’antiga Torre de 
Pintat i l’església parroquial de Sent Laurenç. Continuarem amb la ruta fins arribar a la ciutat d’Ortès, l’antiga capital del 
Bearn, dividida en tres seccions juxtaposades i anomenades: el Borg Moncada, entorn a la fortalesa i torre bastió, 
construïda pels avantpassats de la família catalana dels Montcada, i on hi nasqué i residí en Gaston Febus; el Borg Nòu 
emmarcat per l´església de Sent Pèire i l’Ostal Joana d´Albret; i finalment pel Borg Vièlh, on hi destaca el notable Pont 
medieval del segle XIII sobre el riu Gave de Pau. Acabada la visita, ens traslladarem novament fins a Pau. Allotjament 
a l´hotel. 

 
30/04 PAU, EL CASTELL DE MAUVESIN, L’ABADIA D’ESCALA DEI I TARBA 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a les terres de La Bigòrra, per visitar el magnífic Castell de Mauvesin, una autèntica talaia 
defensiva, des d’on podrem gaudir, si el dia acompanya, d’una excepcional vista panoràmica dels alts cims de la 
serralada central pirinenca. Aquest castell fou antigament un punt vital i estratègic entre el vescomtat de Bearn i el 
comtat de Foix. Enguany, és la seu cultural de l’Escòla “calandreta” occitana Gaston de Febus, en record del vescomte 
pirinenc, des d’on s’hi fomenta la recuperació de la llengua, la història i les tradicions occitanes. Posteriorment, ens  
traslladarem a la veïna Abadia d’Escala Dei. Fundada l´any 1242 per l’orde cistercenc amb un estil de transició, entre el 
romànic i el gòtic, i amb posteriors afegits durant els segles XVI i XVII, esdevingué un gran centre espiritual, en estar 
situada dins d’un trencall de la gran ruta jacobea. Actualment, està gestionada pel Consell Departamental dels Alts 
Pirineus com a gran centre cultural. Al migdia, Dinar en un acreditat restaurant de les rodalies. A la tarda, sortirem cap a 
la localitat de Tarba, capital de la Bigòrra, una dinàmica ciutat ubicada sobre les suaus valls dels Pirineus occitans, que 
posseeix un interessant patrimoni històric, coronat per la seva fastuosa Catedral de Nòstra Dama de la Seda, erigida 
durant els segles XII i XIII amb un estil romànic tardà, i on podem trobar la casa nadiua de l’insigne Mariscal Foch, artífex 
de la defensa militar francesa durant la Primera Guerra Mundial, i sense oblidar-nos dels meravellosos jardins de 
Massey… Acabades les visites, retornarem a l´hotel. Allotjament.   
 
01/05 PAU – SENT GAUDENÇ – VIELHA – BARCELONA 
Esmorzar a l´hotel. Sortida tot endinsant-nos en les terres de Comenge fins a arribar a l’activa i comercial ciutat de Sent 
Gaudenç, capital de l’antic territori dels Nebusans, i que ofereix al visitant la seva excepcional Collegiada de Sent Pèire, 
d’estil romànic, amb un interessant claustre i ornamentats capitells, així com la interessant tapisseria eclesiàstica del segle 
XVIII. Posteriorment, continuarem la ruta travessant la frontera fins arribar a la Val d’Aran, on dinarem a la seva capital, 
Vielha. Tot seguit, seguim cap al punt d’arribada. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagueu gaudit 
d’aquesta ruta pirinenca. 
 
 
NB: EN EL TRANSCURS DEL VIATGE VISITAREM I CONTACTAREM AMB ENTITATS I PERSONES RELACIONADES 
AMB LA CULTURA OCCITANA, DE MANERA QUE PODREM PRACTICAR L’OCCITÀ (GASCÓ) I CONÈIXER MILLOR 
LA SEVA REALITAT. (MÉS ENDAVANT INFORMAREM D´AQUESTES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES). 
 
 



CONDICIONS DE RESERVA 
 

RESERVES: 
 

•       Les reserves s’efectuaran directament a l’agència a través dels següents canals: 
 

 Email  :  info@kulturalia.es  /   WhatsApp :  690 802 602 
 

•       Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places. 
 

•       Grup mínim de 25 participants. Grup màxim de 35 participants. 
 

•       El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments. 
 

•       L’assegurança opcional de cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal (*) 
 
 

PAGAMENTS: 
 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 350 € per persona ( +40 € assegurança      
opcional) abans de dijous 2 de març de 2023 fins a exhaurir places!  

 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES: La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748 
 

> És imprescindible indicar  NOM + COGNOMS + VIATGE “GASTON FEBUS 
 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup pot 
quedar complet abans de la data límit indicada! 

 

> La reserva no quedarà confirmada fins a rebre la paga i senyal indicada. 
 

> Preguem enviar un EMAIL o un WHATSAPP a l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de 

confirmar la reserva, amb una còpia del DNI per les 2 cares.  Els respondrem a la major brevetat possible. 

•          Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 4 d’abril de 2023.  
 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desistiment voluntari o per causes NO cobertes per l’assegurança opcional de Cancel·lació (*)  és la 
següent: 

 

•       Paga i Senyal No Reemborsable. 
 

•       50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 30 i 20 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 

•       75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 19 i 14 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 

•       100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 13 i mateix dia de la sortida del viatge. 
 

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 
 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A. 

Els motius de cancel·lació hauran de ser justificats documentalment. 

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o b é 
contactar amb nosaltres a:  info@kulturalia.es 

 

IMPORTANT!!! RECOMANEM (NO OBLIGATORI)  EL  CERTIFICAT DIGITAL DE VACUNACIÓ COVID - 19 ALS VIATGES            

AIXÍ COM LA TARGETA SANITÀRIA EUROPEA 
 
 

                                                                     INFORMACIÓ :  CAOC 
 

 

RESERVES: Viatges Kulturalia GC 1377  Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es 

 


