LA BELLA TOSCANA
CONSELL SÈNIOR DE PREMIÀ

DEL 8 AL 13 DE JUNY DE 2017 – 6 DIES
PREU DEL VIATGE 970€ si es reserva abans
EL PREU INCLOU:
3 d’abril ó 990€ si es fa desprès
Inscripció: 50€
- Sortida autocar Premià de Mar–Aeroport i tornada.
1er.pagament inicial 460€ fins el 3 d’abril
- Avió línia regular a Itàlia.
ó 490€ si es fa després
- Guia acompanyant durant tot el viatge.
2on.pagament final: 460€ fins el 22 de maig
- Hotel de 3*** a Montecatini
Suplement habitació individual: 175€
- Esmorzar, sopar i allotjament en l’Hotel.
Assegurança de viatge i d’anulació justificada.- Tots els dinars en Restaurants.
Organització: AIGE Viatges
- Règim de pensió completa amb begudes.
Llicència: GCMD-000223
- Servei d’autocar excursions diàries.
Guia local a Pisa, Florència i Siena

EL PREU NO INCLOU:
Entrades i guies locals no especificats.
Extres personals en hotels o restaurants.
El preu pot ser incrementat per canvis en taxes o carburants

1er. dia - (Dijous): PREMIÀ DE MAR – LA TOSCANA – PISA – MONTECATINI
Sortida en avió a la Toscana Florència // Pisa. Arribada i trasllat a Pisa. Dinar. Seguidament visitarem amb
guia local la zona monumental, anomenada “el camp sant”, on es troba el Baptisteri, la catedral i la famosa
Torre Inclinada. Continuació fins a arribar al nostre hotel a Montecatini. Sopar i allotjament.
2on. dia-(Divendres): GREVE IN CHIANTI – RADDA – SAN GIMINIANO
Sortida a la regió de Chianti, la part més agresta de la Toscana amb pujols d’abundants boscos on habita el
senglar i el porc espí. També és terra de pròsperes ciutats de vi. Visitarem Greve in Chianti i Radda. Continuació a Sant Gimignano. Visita d’aquesta típica població de la Toscana en la que destaca la Ciutadella, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i l’esplèndida catedral edificada al segle XII
3er. dia-(Dissabte): SAN MINIATO – VOLTERRA
Sortida a Sant Miniato. Visita d’aquest enclavament de la Toscana amb la imponent part alta del seu centre
històric, presidida per la Piazza della república i el Duomo de Sant Domenico. Continuació a la bellíssima
Volterra. Visita de la magnífica capital etrusca que té els seus orígens al segle VII AC, es va convertir en una
important capital Etrusca al segle III AC. Destaquen les muralles, passejarem pel centre històric on cases, torres i palaus s’alternen en una ciutat on es respiren mes de 2000 anys d’història.
4rt. dia-(Diumenge): FLORÈNCIA
Visita amb guia local de Florència, bressol del Renaixement. Veurem el Duomo de Sta. Maria dei Fiore, el
Baptisteri i la seva famosa porta del Paradís, l’emblemàtic Pont Vecchio, el Mercat de la Palla i la Plaça de la
Signoria, conjunt d’edificis, estàtues i fonts d’una gran riquesa artística. A la tarda disposarem de temps lliure
per gaudir de la bella ciutat o bé visitar algun dels seus museus.
5è. dia-(Dilluns): SIENA – MONTERIGGIONI
Sortida a Siena. Visita amb guia local de la població, destaca el conjunt de carrers medievals i la Plaça del
Camp, ”lloc on es realitzen competicions en la qual els participants demostren els seus dots eqüestres, vestits de medievals, a les festes populars cridades “el Pal·li”. A la tarda visitarem el curiós enclavament toscà de
Monteriggioni el qual es conserva encara perfecte amb les seves torres i les seves muralles medievals.
6è. dia-(Dimarts): MONTECATINI – LUCCA – PREMIÀ DE MAR
Sortida a Lucca, la capital de la Toscana. Disposarem de temps per visitar el mes destacat d’aquesta ciutat,
com el Duomo de Sant Martino, l'Amfiteatre Romano etc. Dinar i trasllat a l’aeroport. Sortida en avió a Barcelona. Fi dels nostres serveis.
Places limitades. Reserves seients bus per ordre d’inscripció (20 primers seients per sorteig) .

