
VIATGE AL PARC NATURAL REGIONAL DELS VOLCANS D'AUVE RGNE. 
             MASSÍS CENTRAL FRANCÈS. CHAÎNE DES PUYS. 
 
 DEL DIUMENGE 21 AL DIMARTS 30 DE JULIOL. 
 
Viatge amb sortida i arribada a Girona, 10 dies i 9 nits en hotels*** allotjament a Aurillac -3 nits- a 
Clermont-Ferrand -4 nits- i a Le Puy-en-Velay -2 nits-, en règim de AE (allotjament en habitació 
doble i esmorçar); possibilitat de habitació individual, amb suplement. Autocar a la nostra 
disposició tots els dies, entrades i visites al Muséum des Volcans (Aurillac), al volcà de Lemptègy, 
telefèric del Puy de Sancy, i altres a Clermont-Ferrand -pujada al Puy de Dôme- i a Le Puy, segons 
interessos dels participants i conveniències,.... 
 
Programa diari:  
 Diumenge 21: sortida al matí de Girona en direcció a Millau per la AP7 i la A9 fins a Beziers i 
Pezenas, allà per la A75 cap a Lodéve i el viaducte de Millau fins a Severac-le-Chateau; seguirem 
per la N88 a Laissac i per la D920 a Espalion, Estang i Entreaygues-sur-Truyére, per arribar a 
Aurillac al vespre, farem uns 350 km.; amb parades. 
 
 Dilluns 22: Aurillac, visita al Muséum des Volcans: sessió teòrica sobre el vulcanisme del massís 
central francès: el Cantal, per part de Ms. J.M. Bordes: Directeur Centre d'Initiatives pour 
l'Environement. Maison des Volcans. Tarda passeig, visita a la ciutat. 
 
 Dimarts 23: Aurillac, itinerari pel Cantal i pujada al Puy Mary. Retorn a Aurillac. 
 
 Dimecres 24: sortida de Aurillac, travessant de sud a nord el Cantal i la part sud de la “Chaîne des 
Puys”, arribada a Clermont-Ferrand al vespre. Allotjament. 
 
 Dijous 25: Ascensió al Puy de Sancy amb l'aèri, itinerari a peu pel cim -unes 4h.- i baixada amb 
funicular a Mont Dore. Retorn a Clermont-Ferrand. 
 
 Divendres 26: Clermont-Fd, pujada i baixada al Puy de Dôme amb tren cremallera.Visita de la 
ciutat de Clermont-Ferrand. 
 
 Dissabte 27:  Visita al volcá de Lemptégy i a Volvic. Passeig per Clermont-Fd. 
 
 Diumenge 28: Al matí sortida en direcció a Issoire: esglèsia abadial del s.XII, seguirem a Brioude: 
basílica de St. Julien s.XII-XII i a Lavaudieu: abadia benedictina s.XI. Zona volcànica de la regió de 
Velay. Allotjament a Le Puy-en-Velay. 
 
 Dilluns 29: Le Puy, visita a la ciutat, especialment a les “agulles” o puys: St. Michel, i la catedral. 
 
 Dimarts 30: Sortida de le Puy, retorn per la N88 a Mende fins a St. Germain-du-Teil, i per la A75 
al viaducte de Millau, des de aquí, seguint el mateix recorregut de l'anada, per autopista a Girona. 
Uns 500 km., amb les parades convenients. 
 
 
Cost / preu del viatge: 
Considerant el programa exposat i una participació de 30 persones, en habitació doble i esmorçar: 
800 eur. Suplement en habitació individual: 360 eur. En cas de ser menys (20 mínim!) el cost pot 
aumentar, i si som entre 30 i 40 (màxim!), disminuir. 
 
 



 
No s'inclou: els àpats de dinar i sopar. Els dinars es realitzarán durant les sortides, lliures, amb 
possibilitat -qui ho vulgui- de picnic o similar. Els sopars, igualment lliures, considerant que els 
hotels tenen restaurant, son cèntrics, amb restaurants i botigues, properes. 
 
 
Hotels: -alguns tenen piscina- 
Aurillac:  Grand Hotel Saint Pierre***. 
Clermont-Ferrand:  Hotel Des Puys***. 
Le Puy: Hotel Ibis Styles***. 
 
Soport tècnic de autocars de TEISA (Girona) i agència de viatges Roses-Tours (Figueres). 
 
Direcció i guiatge: Xavier Gassiot i Matas. E-mail: xavier.gassiot@gmail.com 
 
Interessats contactar amb el director i organitzador del viatge abans del 30 d'abril. Places limitades a 
40 pax., amb un mínim de participants de 20. Quàn es rebin el nombre mínim de inscripcions 
necesaries es comunicarà -sols als inscrits- les dades per realitzar el pagament del viatge -per ingrés 
bancàri- i els terminis: a primers de maig -el 1er- i a primers de juny -el 2on- 
 
Girona, 22 de març'2013. 
 
 
ASSOCIACIÓ  DIDÀCTICA  DE  LA  GEOLOGIA. 
http://didacticageologia.wordpress.com 
 


