
Del 26 de juny al 1 de juliol 2022  6 dies

LA TOSCANA

Situada al centre d'Itàlia, és una bonica regió de muntanyes
i costes abruptes rica en monuments històrics. Paisatges
mediterranis plens d'oliveres i vinyes que no ens deixaran
indiferents. 
La capital Florència, allotja algunes de les obres d'art i
arquitectura renaixentistes més reconegudes mundialment,
inclosa l'estàtua de David de Miquel Àngel, obres de
Botticelli a la Galeria Uffizi i la catedral de Santa Maria dei
Fiore. 
Passejant pels carrers plens de palaus medievals i
renaixentistes podrem trobar obres d'art a cada cantonada.

Vine amb nosaltres i coneix la historia d'art de la Itàlia més
profunda.

T'HO PERDRÀS?

                                     

LA TOSCANA

1.280€ + taxFLORÈNCIA I LA TOSCANA



26 JUNY (Diumenge) 
PUNT D’ORIGEN – BARCELONA –  FLORÈNCIA 
Al matí, trasllat a l’aeroport del Prat per sortir en vol directe, a les
06:45h destinació Florència. Arribada a les 08:30h. 
Visita guiada a l’encantadora ciutat de Florència, bressol del
renaixement. Començarem visitant la part est del casc antic on hi
ha la famosa catedral Duomo Santa Maria de Fiore amb la
sorprenent cúpula de Brunelleschi de 45 m. d’alçada. El conjunt
format pel Duomo, el Campanile de Giotto, de més de 85 m.
d’alçada i el Baptisteri amb les seves sumptuoses portes
ricament tallades i recobertes d’or, és tota una obra d'art del
Renaixement. Visitarem també l'església Santa Croce on hi ha
enterrats molts florentins cèlebres, entre ells Miquel Àngel i
Galileo. Dinar. 
Per la tarda visitarem la Plaça de la Signoria amb una rèplica de
l’escultura David de Miguel Àngel. Visita del Palau Vecchio,
Galleria dels Uffizi, una de les millors galeries d'art del món on
podrem veure les escultures més emblemàtiques com el
Naixement de Venus de Botticelli, entre altres.
Ens dirigirem cap a la zona del casc antic Oest on hi ha el El
Ponte Vecchio d’origen medieval sobre el riu Arno, i a on s'hi
troben botigues de luxe i fantàstiques joieries de disseny italià.
Sopar i allotjament a l'hotel.

27 JUNY (Dilluns)
FLORÈNCIA: Visita ciutat: Piazza Signoria i Ponte Vecchio
Estada en règim de pensió completa. Després d'esmorzar
visitarem la zona del casc antic nord. Aquí hi trobem el mercat
central, la Piazza de Sant Llorenç amb el famós Palau dels
Medici Riccardi i l'església de Sant Llorenç on hi ha enterrats la
família Medici. Dinar. Tarda lliure per gaudir de la ciutat i el seu
ambient. Recomanem visitar la galeria de l'acadèmia dedicat a
l'escultura i la pintura, passejar i gaudir de l'ambient local
característic de la toscana. Sopar i allotjament.

28 JUNY (Dimarts)
FLORÈNCIA; PAISATGES DE LA TOSCANA i SAN GIMIGNANO
Esmorzar. Sortida cap a San Gimignano, un dels exemples més
esplèndids de ciutats medievals, que ha estat declarat Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Visita d’aquesta bonica població amb
les seves places i torres fortificades, esglésies i carrerons. Dinar.   
Disposarem d'un temps lliure per gaudir de cada racó d'aquesta
ciutat. Retorn a florència. Sopar i allotjament.

LA TOSCANA



29 JUNY (Dimecres)
FLORÈNCIA – Bodegues a Chianti - SIENA 
Esmorzar i sortida amb guia local cap a la Vall de Chianti, on
gaudirem de l’encant de la campinya de la Toscana,
mundialment famosa pels seus vins, paisatges d'oliveres i fileres
de vinyes, símbol de Chianti. És un lloc rodejat d’ermites,
castells i viles. Degustació dels típics vins de Chianti a una
tradicional bodega.
Dinar i sortida en direcció a Siena, a través d’espectaculars
paisatges d’oliveres i vinyes. Visita amb guia local d’aquesta
ciutat gòtica, considerada una de les més boniques d’Itàlia; el
Palazzo Comunale a la Piazza del Campo, Catedral Santa Maria
de la Scala i Plaça del Campo, on anualment es celebra la
històrica cursa del “Palio”. Retorn a Florència. 
Sopar i allotjament.

30 JUNY (Dijous)
FLORÈNCIA – CINQUE TERRE - PISA 
Esmorzar. Sortida cap al Parque Nacionale de Cinque Terre,
declarat Patrimoni de la Humanitat. Visita de Riomaggiore que
és el poble que es troba més al Sud i el més genuí, on podrem
admirar el seu centre històric que data del segle XIII , així com
l’església de San Juan Bautista i el Castell de Cerricó.
Després continuraem cap a Manarola; el més bonic, on
destaquem les cases de colors apilades de forma escalonada i
la piscina natural amb aigua de color turquesa. Dinar. A la tarda,
visita de Monterosso "la perla de les Cinque Terre", un antic
poble pesquer on la platja i la vegetació s'abracen. A
continuació navegarem fins a arribar a Vernazza, poble d’estil
pesquer amb la seva plaça principal, l’església de Santa
Margarida d’Antioquia d’estil gòtic, Castell de Doria i Belforte. 
Continuació cap a Pisa. Sopar i allotjament a l'hotel.
 

1 JULIOL (Divendres)
PISA - LUCCA - BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Esmorzar i visita panoràmica de la bonica ciutat de Pisa; la
famosa Torre Inclinada, el Baptisteri i la font de la Piazza dei
Miracoli. 
Dinar. A la tarda, sortida en direcció a Lucca, visita d’aquesta
ciutat, rica en història i bressol de grans músics com Puccini i
Boccherini situada a la riba del riu Serchio. Visita al centre
històric; Plaça Oval (construïda sobre la base d’un amfiteatre),
Torre Guinigi, Catedral de Sant Marino i el típic carrer
d’antiguitats. 
A l'hora conviguda, trasllat a l'aeroport de Pisa per sortir en vol
directe cap a Barcelona a les 21:40h. Arribada a les 23:35h i
trasllat al punt d'origen.

FI DELS NOSTRES SERVEIS

LA TOSCANA



Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Vols Barcelona-Florència/Pisa-Barcelona.

Autocar Gran Turisme, privat durant el circuit. 
Grup reduït amb seients assignats per mantenir
la distància de seguretat. 
Hotels 3* cèntrics.
Estada en pensió completa.
Visita amb guies locals, amb servei de radio-guia
per garantir la millor audició i distància social..
Entrades: Duomo's de Florència, Siena i St.
Gimignano. Baptisterio de Pisa, tren i vaixell a
Cinque Terre. 
Guia acompanyant durant tot el viatge.
Trasllats Punt d’origen – aeroport del Prat – Punt
d’origen.

Assegurança d’assistència en el viatge i
cancel·lació per Covid.

Facturació 1 maleta 23 Kgs

Dte 30 € per no utilitzar aquest servei.

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual :  256€

   

SERVEIS OPCIONALS

1.280€ +  69€ tax 

PREU PER PERSONA

D.N.I. vigent
CERTIFICAT DE VACUNACIÓ EU 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


