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Vols Previstos 

BARCELONA - GENOVA   17 MAIG   
 
 PISA - BARCELONA         22 MAIG 

Uns quants poblets, 5 per a ser exacte, creen un dels paisatges més esplèndids
que existeixen a Itàlia.  Cinque  Terre, una costa plena de panya-segats on
l'home ha sabut adaptar-se a l'abrupte relleu i conviure gairebé deu segles en
perfecta harmonia en una terra escarpada i banyada pel Mediterrani.

17 de maig.  BARCELONA - GENOVA - PORTOFINO - 
ÀERA LA SPEZIA 

Trasllats a l'aeroport, tràmits d'embarcament i sortida en vol directe cap a Genova.
Arribada i trasllat fins a la zona de la  Spezia. De camí entrarem al parc natural
de  Portofino, amb una de les seves poblacions més emblemàtiques,  Rapallo  on
destaca el seu  Antico Castello Sul mare, població pesquera amb un sabor autèntic.
Posteriorment ens dirigirem a  Portofino. Continuarem fins al nostre hotel. Sopar i
allotjament.
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19 de maig. CINQUE TERRE

Desdejuni. Continuarem amb la visita d'aquesta regió. Avui
visitarem Corniglia, Manarola i Rio Maggiore (l'antic Rivus Major). Retorn al
nostre hotel. Sopar i allotjament.

18 de maig. CINQUE TERRE 

Desdejuni. Al matí anirem fins al port de la Spezia on agafarem un vaixell que
ens permetrà veure tota la costa de la  Cinque  Terre. Arribarem
a Monterosso on visitarem aquesta població i degustarem els seus típics vins
en un celler. Dinar en ruta. Després de dinar continuarem amb tren
a  Vernazza  i  Riomaggiore, amb temps per conèixer-les i posteriorment
retorn al nostre hotel. Sopar i allotjament.

20 de maig. ÀREA LA SPEZIA - LUCCA - SAN GIMIGNANO -
ÀRA DE SIENA 

Desdejuni. Check out a l'hotel i sortida cap a Lucca i visita panoràmica de la
ciutat, incloent la Catedral de Sant Martí, la Plaça de San Miguel, que ocupa
l'espai de l'antic fòrum romà i l'església del seu mateix nom. Dinar en ruta. A
la tarda arribarem a San Gimignano que presenta una doble muralla, edificis
nobiliaris i sobretot, les il·lustres torres, que han donat fama al lloc. Després
d'efectuar la visita a peu de la ciutat continuarem el viatge fins al nostre hotel
situat en l'àrea de Siena. Sopar i allotjament.

21 de maig. SIENA - CORTONA - SIENA 

Desdejuni. Sortida cap a  Cortona, on es visitarà el Museu de l'Acadèmia
Etrusca, amb importants restes arqueològiques etrusques. Tornarem a Siena.
Dinar. A la tarda visita de la Catedral, obra de Giovanni Pisano, el baptisteri
de Sant Giovanni i els seus carrers medievals. Acabarem a la famosa Piazza
del Campo, construïda en forma de petxina marina, en la qual se celebra
dues vegades   l'any la famosa Carrera del Pal·li, en la qual competeixen els
cavalls que representen als diferents “contrade” o barris. Sopar i allotjament.

22 de maig. SIENA - AREZZO-CHIANTI-PISA-BARCELONA

Desdejuni. Check out a l'hotel i sortirem ja amb l'equipatge en el bus, vorejant
la regió del  Chianti  cap a  Arezzo. Efectuarem una visita de la ciutat, en la
qual destacarem   l'església de San Francisco, els frescos
de  Piero  della  Francesca i  també la important Piazza  Gran. Al migdia,
sortirem cap al cor de la regió del Chianti, el famós vi que distingeix la seva
qualitat amb un gall negre, del qual gaudirem en el nostre dinar de comiat en
una de les seves típiques hisendes com 0la Tenuta dei Lupinari. A la tarda i
recorrent les vinyes d'aquesta regió continuarem camí cap a l'aeroport de
Pisa per a tornar en vol directe cap a Barcelona. Arribada. FI DEL VIATGE.
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PREU 
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1 .450 €          
       - Taxes: 75€         
        - Suplement hab. Ind.  290€ 
 
IMPORTANT: 
- En el moment de fer la reserva s'haurà de donar
una paga i senyal de 300 € per persona.
- 60 dies abans de la sortida del viatge s'haurà de fer
el pagament del 25% del total. 
- El pagament de la resta cadrà fer-lo 30 dies abans
de la sortida. 
- Viatge acompanyat des de Badalona amb un
màxim de 25/30 persones.
 
SERVEIS INCLOSOS:
- Vols directes BCN - GENOVA / PISA - BCN amb 
 facturació d'una maleta.
- Hotels indicats de 4 * cèntrics.
- Pensió Completa durant tot el viatge.
- Guia des de Badalona durant tot el viatge.
- Autocar privat per al nostre grup.
- Guies locals de parla castellana.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Taxa turística.
- Assegurança de viatge i anul·lació.
 
SERVEIS NO INCLOSOS:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines per al guia i xofer. Cal preveure
20  eur  per persona a repartir: 8  eur  pel xofer i
12 eur pel guia


