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25 JUNY (Dimarts): CALDES DE MONTBUI – BARCELONA – TORÍ – Abadia Sacra San Michelle   AD 
Trasllats a l’aeroport del Prat per sortir a les 14’25 h cap a Torí. Arribada a les 16’00 h i visita a l’abadia 
Sacra di San Michelle. Trasllats a Torí, la bonica 
vall de Susa. Allotjament a l’hotel. 
 

26 JUNY (Dimecres) : TORÍ Visita ciutat               
MP 
Esmorzar. Visita amb guia local de la ciutat de 
Torí; Piazza San Carlo, Palau de la Acadèmia, 
Duomo, etc. Dinar en restaurant. Tarda lliure en 
aquesta ciutat. Allotjament. 
 

27 JUNY (Dijous) : TORÍ – SALUZZO – 
BAROLO – TORÍ                                       MP 
Esmorzar. Visita de Saluzzo i Barolo amb guia local. Dinar en restaurant. Allotjament a Torí. 
  
28 JUNY (Divendres): TURIN – LLAC MAGGIORE – CREUER ILLES BORROMEAS – STRESA 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Verbania, 
situada a la vorera del llac Maggiore, un dels 
més bonics de Llombardia, espectacular 
combinació de natura i art. Mini-creuer per les 3 
illes Borromeas, petit arxipèlag que deu el seu 
nom a la Familia Borromea. Visitarem la “Isola 
Mare”, magnífic jardí de plantes exòtiques amb 
el teatre de Titelles, La Isola dei Pescatori, 
l’única habitada i la Isola Bella, amb el  magnífic 
Palau de la Família Borromea. Dinar. Al final de 
la tarda, continuació cap a Stresa. Allotjament. 
 

29 JUNY (Dissabte) : STRESA – LLAC COMO – BELLAGGIO – TREMEZZO – VARESE 
Esmorzar. Sortida cap al llac de Como. Visita d’aquest bonic paratge. Dinar a Bellaggio i visita. Tarda 
Recorregut per Tremezzo. Continuació cap a Varese. Allotjament. 
 
 
 



30 JUNY (Diumenge): VARESE – SIRMIONE – MONT BALDO – BOLZANO Tirol del Sud 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Sirmione, bonica 
població termal situada en una península al llac de 
Garda, on destaca el seu castell Rocca Scaligera i 
passeig en vaixell pel llac. Dinar en restaurant. A la 
tarda en dirigirem cap al Mont Baldo, per contemplar 
el seu immens paisatge. Opcional ascensió en 
telecabina. Allotjament a Bolzano. 
 
1 JULIOL (Dilluns) : BOLZANO – TIROLO – 
MERANO – BOLZANO 
Esmorzar. Aquest dia gaudirem de les boniques 
poblacions i paisatges del Tirol del Sud; Tirolo i 
Merano. Dinar en restaurant. Retorn a Bolzano,  
capital del Alt Adigio que separa Trentino (de parla 
italiana) i Südtirol (de parla alemanya) d’aspecte tirolès. Allotjament. 
 
2 JULIOL (Dimarts): BOLZANO – DOLOMITES; CORTINA D’AMPEZZO - BOLZANO 
Esmorzar a l’hotel. Durant aquest dia visita dels 
Dolomites. Visita a Cortina d’Ampezzo, on es troba 
la millor estació d’esquí d’Itàlia, on es van celebrar els 
jocs Olímpics a l’any 1956, Passo de Falzarego, 
Passo de Fedaia i vistes de la Marmolada. Dinar en 
acreditat restaurant. A la tarda, a l’hora convinguda, 
retorn a Bolzano. Allotjament a l’hotel 
 

3 JULIOL (Dimecres): BOLZANO – TRENTO - 
VENÈCIA – BARCELONA – CALDES  
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Trento, visita amb 
guia local de la ciutat on es va convocar el “Concili 
de Trento”, hi destaquen les mansions renaixentistes 
i el seu Duomo d’estil romànic. Dinar. A la tarda, 
trasllats a l’aeroport de Venècia per sortir en vol a darrera del vespre a les 21’30 h. Arribada a Barcelona a 
les 23’50 h i trasllats a Caldes. 
 

PREU PER PERSONA: 1.765 € + Taxes 93 € (En base 20 persones) 
 

SERVEIS INCLOSOS: 
 Bus privat Gran Turisme per realitzar tot el recorregut 

 Vols Barcelona – Torí / Venècia – Barcelona 

 HOTEL 3*/4* Torí Novotel Corso Giulio Cesare o Pacifico Fortino 
 Bolzano Hotel Stadd Città Bolzano o Regina 

 Mitjà Pensió (8 esmorzars i 8 dinars) 
 Totes les excursions descrites a l’itinerari amb entrades  

 7 guies locals 

 Assegurança d’assistència en viatge  
Supl. Asseg cancel·lació: 30 € 

 Guia acompanyant durant tot el viatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


