
Viatge 

FRANÇA & SUISSA 
Visita al CERN de Ginebra 

 



22 d’abril, dissabte  

BARCELONA / MONTPELLIER / AVIGNON 

Presentació a les  0700 hores a les portes del Col·legi d’Enginyers Tècnics 

de Barcelona, al carrer Consell de Cent 365 de Barcelona, on hi haurà 

esperant l’autocar de la empresa Angel del Rio, el guia acompanyant i 

una persona de Checkpoint Charlie. 

 

Es donarà la benvinguda al grup, es farà el control i recompte dels 

participants i es sortirà a les 0710 hores,  per l’autopista AP-7 amb destí 

Montpellier, França, aproximadament a uns 350 Km. 

Cap al migdia i després de les aturades reglamentàries, arribada a la 

població de Montpellier on farem una breu visita, a peu, per conèixer la 

ciutat. Veurem el Barri de Saint Anne, la Catedral Sant Pierre i el Museu 

Fabré. A continuació farem el primer àpat del viatge en un restaurant 

local. 

A mitja tarda, continuarem destí Avignon, aproximadament 100 Km. 

Arribada al capvespre i allotjament a l’hotel NOVOTEL AVIGNON CENTRE 

4*. Un cop fet el corresponent check-in, sopar al mateix hotel.  

Descans. 
 

 



Montpellier 



Hotel  

Novotel Avignon Centre 4* 



23 d’abril, diumenge 

AVIGNON / LA CHARTREUSE / ANNECY 

 

 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap al Museu de la Grande Chartreuse, 

aproximadament a 225 Km. passant per les poblacions de 

Montelimar i Valence. 
 

Arribada a mig matí al Museu on realitzarem una visita privada pel 

recinte amb el dinar inclòs.  
 

Just després de dinar, continuarem el nostre viatge fins Annecy, 

aproximadament a 100 Km. Arribada a mitja tarda i  allotjament a 

l’hotel NOVOTEL ANNECY CENTRE ATRIA 4*.  
 

Un cop fet el check-in i estant ja tots instal·lats a les habitacions, sopar 

al mateix hotel.  

 

Descans 



Museu de la Gran Chartreuse 

La Gran Chartreuse, la Casa Mare de l'Orde, està totalment destinada 

al silenci i a la pregària dels monjos; pel que no es pot visitar. Per 

satisfer la curiositat, el Museu de la Gran Chartreuse, creat el 1957, ens 

ajudarà a comprendre millor el misteri de l'Ordre dels cartoixans, i els 

seus 900 anys d'història, la seva manera de vida ... 

 

La seva arquitectura, en la seva major part de l'època del 

Renaixement, és un calc de la del monestir. El Museu i les seves 

nombroses sales li obren les portes cap a l'aventura interior i espiritual 

dels monjos cartoixans, i a la seva vocació de solitud. 

La remodelació integral del Museu, obert al maig de 2011, li permet 

descobrir, gràcies a la gran quantitat de documents, objectes de la 

vida quotidiana, als gravats, però també gràcies a les pel·lícules i als 

testimonis inèdits, descobrir el Monestir com si es trobés dins i compartir 

la fe i les emocions dels monjos de la nostra època.  

 

 



Els museògrafs C. Bizouard i F. Pin, han dissenyat un nou Museu amb el 

desig de retornar a l'edifici en la seva funció original; un monestir 

compost per cel·les; el recorregut està dividit en 3 nivells: el temps 

històric, el temps de les estacions i el temps de la litúrgia. Aquests nous 

espais també permeten descobrir una de les joies de l'Ordre, la 

col·lecció de les Cartes de Chartreuse, una part destacada de la visita.  

 

Amb la resplendor dels cartoixans, que traspassa les fronteres regionals, 

el Museu de la Gran Chartreuse és un dels emblemes del Dauphiné.  



 
Novotel Annecy Centre Atria 4* 
Hotel  
 



24 d’Abril, dilluns 

ANNECY / GINEBRA / ANNECY 

Esmorzar a l’hotel i sortida d’Annecy direcció Ginebra (Suïssa), 

aproximadament a 40 Km. Dedicarem el dia a la visita estrella del nostre 

viatge, la visita al CERN, ORGANITZACIÓ EUROPEA PER LA INVESTIGACIÓ 

NUCLEAR.  

Arribada a mig matí al CERN. Un cop al centre i passats els controls de 

seguretat corresponents, estarà esperant-nos el Dr. Pere Mato Vila, 

científic barceloní, que ens donarà la benvinguda i ens farà, 

personalment, la visita a les instal·lacions del CERN. A més a més, ens 

farà una petita conferencia privada sobre el funcionament del centre i 

els diferents projectes que s’hi estan duent a terme avui en dia. 

Acabarem dinant al restaurant del CERN. 

Visita al Palau de les Nacions Unides de Ginebra on podrem 

contemplar, entre altres coses, la famosa cúpula de la sala XX creada 

per l’artista mallorquí Miquel Barceló i sobre las 18:00 horas anirem a 

sopar una fondue o raclette, acompanyats pel Dr. Pere Mato, per la 

zona. 

A continuació tornada cap Annecy, allotjament. 

(nota: el dina i sopar d’aquest dia son de pagament directe als restaurants) 



El CERN es troba a Suïssa, a prop de Ginebra, a tocar de la frontera 

amb França. L'Organització Europea per a la Recerca Nuclear, més 

coneguda com a CERN, és una institució de recerca internacional 

en física de partícules, especialment dedicada a treballar 

amb acceleradors de partícules. 

Fundat el 1954 per 12 països europeus, el CERN és avui en dia un 

model de col·laboració científica internacional i un dels centres 

d'investigació més importants del món. Actualment compta amb 20 

estats membres, els quals comparteixen el finançament i la presa de 

decisions al consell de l'organització. A part d'aquests, uns altres 35 

països no membres participen en els projectes instal·lats al CERN, 

utilitzant-ne les instal·lacions. A més, vuit estats i organitzacions tenen 

qualitat d'observadors, participant en les reunions i rebent la 

documentació del consell del CERN. 

CERN,  

ORGANITZACIÓ EUROPA PER A LA RECERCA NUCLEAR 



Dr. Pere Mato Vila 

Pere Mato estudià física a la Universitat de Barcelona, on va obtenir 
el Ph. D. el 1990. Des de 1986 ha estat treballant al CERN de Ginebra 
en una sèrie de projectes.  

Va començar amb el projecte del “Emulador 3083/E” a la divisió 

DD, i més tard es va traslladar a l’experiment Aleph en l’àrea de 

DAQ i controls lents. El 1994 va agafar la responsabilitat general del 

detector Aleph TPC fins el final de LEPgeneral de LEP. Des de 1998 

dirigeix el desenvolupament del software bàsic i el marc per 

l’experiment LHCb (Gaudí) i més tard s’ocupà del projecte LCG de 

Biblioteques i Serveis (SEAL). El 2005 va ser nomenat gerent de l’Àrea 

de Aplicacions del projecte LCG.  
 



25 d’Abril, dimarts 

ANNECY / AIX LES BAINS / CHAMBERY / NIMES 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar cap Aix Les Bains, 

aproximadament 40 Km. arribada a mig matí per fer una breu 

passejada i donar una volta en vaixell, tipus “golondrina”, pel llac 

Bourget. 

Continuació del trajecte cap Chambery, aproximadament 20 Km., 

arriba i temps lliure fins l’hora del dinar que es farà en un restaurant 

local. Al acabà seguirem el nostre viatge de tornada fins a Nimes, a 

uns 276 Km.  

Arribada al capvespre, allotjament a l’hotel NOVOTEL NIMES CENTRE 

ATRIA 4*.  

Un cop fet el check-in i havent-vos instal·lat a les habitacions, temps 

lliure fins l’hora de sopar. Es soparà a l’hotel.  

Descans 



Annecy 



Aix les Bains 

Aix-les-Bains és una ciutat de la Savoia.  Administrativament, és una 

comuna francesa, situada a la regió de Roine-Alps.  
 

És la segona de les viles termals franceses, on hi ha el port recreatiu 

d’aigua dolça més gran de França. 

La vila té 27.267 habitants 

 

 



Chambery 

És la capital del departament de la Savoia. L'any 2015 tenia 58.650 

habitants. Està situada en una plana tancada entre el massís dels 

Bauges a l'est (dominat pel Nivolet), el massís de la Chartreuse al sud 

(dominat pel Granier), la chaîne de l’Épine a l'oest amb la dent del gat  

pel llac del Bourget al nord.  

Chambéry està classificada com a Vila d’Art i d’Història, el monument 

més remarcable és el Castell dels Ducs de Savoia, que allotja avui la 

prefectura i el consell general. Just al costat es troba la Santa Capella. 

Però el més cèlebre és la Font dels Elefants, que commemora les 

explotacions de les Índies del Comte de Boigne. 

 

 



Hotel  

Novotel Nimes Centre Atria 4* 



26 d’Abril, dimecres  

NIMES / NARBONNE / BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel i visita guiada per la ciutat de Nimes. A 

continuació, sortida cap a Narbonne. Arribada a migdia i visita a la 

ciutat. Aprofitarem per dinar en un restaurant local. 

Continuació del viatge cap Barcelona. En funció del trànsit, potser 

es farà una breu parada a Perpinyà per a estirar les cames.  

Arribada al capvespre a Barcelona. 

 
 

Fi del viatge 

 



Nimes 



Nimes és una ciutat del Llenguadoc. Situada al departament de Gard i 

a la regió de Llenguadoc-Rosselló. L'any 2015 tenia 143.000 habitants.  
 

Fou un emplaçament de la tribu dels volques arecòmics amb el nom de 

Nemausus, i entre el 120 i el 117 aC, el procònsol Domitius Aenobarbus, 

la va incorporar per assegurar el camí cap Hispània i va construir la via 

Domiciana fundant Narbona, capital de la Gàl·lia Transalpina. Nimes fou 

colònia romana. Al segle II va substituir a Narbona com a cap de la 

província de la Gàl·lia Narbonesa. El 462 va passar als visigots. Un bisbat 

apareix el segle V. Conquerida pels àrabs als visigots el 719, després del 

setge de Narbona (737) fou atacada per Carles Martell Nimes però 

només foren cremades les portes i l'antic amfiteatre romàque aleshores 

servia de fortalesa i que fou poc afectat doncs encara subsisteix 

pràcticament sencer. 
 

El 754 va passar als carolingis i fou seu d'un comtat, que va ser vinculat a 

Septimània. El 872 Nimes va passar al comte de Tolosa. Els vescomtes 

apareixen al segle IX i van entroncar ràpidament amb la casa vescomtal 

d'Albi que era feudatària de Tolosa però com tots els feus el vassallatge 

era força nominal. El 1185 però els vescomtes van reconèixer la sobirania 

feudal de Tolosa. Nimes va ser ocupada pels croats de Simó de Montfort 

el 1215 però se'n va sostreure i va tornar als vescomtes de la dinastia 

Trencavell el 1224, fins al 1226 en què les tropes reials la van recuperar i 

Lluís XI de França hi fou coronat. El 1271 fou incorporada a la corona. 



Narbonne 

 

 

Narbonne és una ciutat del Llenguadoc. Administrativament, és una 

comuna francesa de la regió del Llenguadoc-Rosselló, al departament 

d'Aude. Amb 50.000 habitants, és la vila principal del departament de 

l'Aude i la capital tant d'un districte com d'un cantó. 
 

Hi destaquen el Palau Vell, el palau dels Arquebisbes i la Catedral de 

Sant Just i Sant Pastor. Cal esmentar també la via Domícia, el Museu 
Arqueològic, el Museu d'Art i Història, el Teatre de Narbona, el Canal de 

la Robina (que creua la ciutat),  l'església de Nostra Senyora de la 

Morguiá, del segle XIII, amb un museu lapidari, la basílica de Sant Pau-

Sèrgi, el barri de la Cité, el barri del Bourg i els barris nous. 



Calculat per un grupo de 30 persones 

 

Total, per persona, en habitació doble – 890,00 € 

 
Suplement habitació individual – 185,00 € 

 
Aproximadament l’import del dinar del CERN será de 15,00 € i el 

sopar de la fondue o raclette 50,00 € (pagamanent directe) 

Preu 



 

 

 

Els Preus Inclouen 
 

 Viatge en autocar de la companyia Del Rio 

 Guia acompanyant, tots el dies 

 Del 22 al 23 d’abril (1 nit), allotjament a l’hotel Novotel Avignon 

Centre 4* de Avignon, amb esmorzar 

 Del 23 al 25 d’abril (2 nits), allotjament a l’hotel Novotel Annecy 

Centre Atria 4* de Annecy, amb smorzar 

 Del 25 al 26 d’abril (1 nit), allotjament a l’hotel Novotel Nimes 

Centre Atria 4* de Nimes, amb esmozar 

 4 dinars i 3 sopars en hotels i/o restaurants locals, menus de tres 

plats: entrant + plat principal + postre, ¼ d’aigua i ¼ de vi 

 Guia local de ½ dia, per visitar les poblacions de Montpellier, 

Nimes i Narbonne 

 Visita guiada al museu Grande Chartreuse   

 Assegurança de viatge 



Condicions 

 

 Inscripcions abans del 20 de Febrer de 2017 

 Viatge organitzat per un màxim 35 places i un mínim de 30 places 

 S’ha de fer el pagament del  40 % del viatge en el moment de la 

reserva. La resta, abans del dia 20 de Març de 2017 

 Per a fer les reserves, cal trucar el telèfon 93 211 87 71 i preguntar 

per l’Emma o el Carlos. La inscripció serà vàlida amb el pagament 
 

 El pagament es pot fer per un ingrés bancari al compte que 

Checkpoint Charlie, S.L. te a La Caixa - ES14 2100 0837 9702 0052 

8770. Amb tarjeta de crèdit/dèbit, trucant i donant-nos el  número 

de targeta de crèdit i data de caducitat o passar-se per la oficina  



CHECKPOINT CHARLIE, Agencia de Viatges  

Títol G.C. 1775 
carrer Mandri, 3-9 (entrada pel carrer Alacant) / 08022 BARCELONA  

93 211 87 71 
  emma@checkpointcharlie.es & viajes@checkpointcharlie.es 

www.checkpointcharlie.es 
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