LLACS DEL NORD D’ITÀLIA
Sortides el 18 de setembre i 9 d’octubre
Properament: 16 d’abril 2023
Viatge de 7 dies amb tot
inclòs i guia acompanyant
Els Llacs del Nord d’Itàlia,
al vessant sud dels Alps,
han enamorat artistes,
viatgers i escriptors.
Deixa’t portar i gaudeix
del Maggiore, Orta,
Garda i Como. Els seus
paisatges de llacs
envoltats de cims
combinen a la perfecció
amb el ric patrimoni
històric, les luxoses vil·les
i els cuidats jardins.
T’encantarà!
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ITINERARI
Primer dia. Diumenge.

Barcelona – Milà – Llac Maggiore
Presentació als taulells de Vueling a la terminal T1 de l’aeroport de
Barcelona a les 05.30 hores. Sortida en el vol directe VY6330 a les 07.35
hores. Arribada prevista a l’aeroport de Milà (Malpensa) a les 09.20
hores. Visita guiada d’aquesta bella ciutat situada al cor de la Llombardia i
que avui dia és un dels majors centre financers i culturals d’Itàlia.
Destaquem la plaça del Duomo, on podrem meravellar-nos de l'estructura
exterior d’aquesta enorme catedral gòtica, la Galleria Vittorio Emanuele II,
la Piazza della Scala, etc. Dinar .A l’hora convinguda, continuarem el nostre
recorregut cap al Llac Maggiore. Arribada a l’Hotel Zacchera 4* o
similar. Sopar i allotjament.
Segon dia. Dilluns.
Llac Maggiore – Llac di Garda (Desenzano i Sirmione) – Llac Maggiore
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora cap al llac di Garda, el llac més
gran d’Itàlia. Arribada a Desenzano del Garda, la capital del llac, on
passejarem per la Piazza Malvezzi, pel seu centre històric i podrem entrar a
l’església de Santa Maria Maddalena, del segle XVI. A l’hora convinguda,
realitzarem un passeig en vaixell que ens portarà cap al petit poble de
Sirmione. Dinar. Realitzarem la visita guiada d’aquesta localitat balneària,
ubicada sobre una península i culminada per la fortalesa de Rocca
Scaligera, del segle XIII. Acabada la visita, gaudirem de temps lliure per
passejar pels seus tranquils carrerons. Tornada al Llac Maggiore. Sopar i
allotjament a l’hotel.
Tercer dia. Dimarts.
Llac Maggiore: Illes Borromees i Villa Taranto
Esmorzar a l’hotel. Avui embarcarem, en direcció a les Illes Borromees, per
visitar l’isola Bella i el Palau Borromeo, construït al segle XVII amb la
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pretensió de donar a l’illa l’aparença d’un navili. Visitarem les espectaculars
sales i jardins, repartits en deu terrasses decorades amb estàtues, estanys i
fonts. Continuarem el recorregut cap a l’Isola dei Pescatori, l'única
habitada i que conserva l’encant original. Dinar. Finalitzat el recorregut per
les illes, ens traslladarem a Villa Taranto. Visitarem aquest bell jardí botànic
de setze hectàrees. Obra del Capità escocès Mc Eacharn, el seu
impressionant disseny, les fonts i la riquesa i varietat botànica fan d’aquest
espai un monument floral i un homenatge per als sentits. Retorn a
l’hotel. Sopar i allotjament.
Quart dia. Dimecres.
Llac Maggiore – Varallo – Llac d’Orta (Orta San Giulio) – Llac Maggiore
Esmorzar a l'hotel. Aquest matí sortirem cap a Valsesia fins a arribar a
Varallo, on podrem agafar el funicular que ens portarà al seu Sacro Monte,
un dels complexos religiosos monumentals més importants del nord
d’Itàlia, considerat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Les seves 43
capelles estan decorades amb frescos i grups escultòrics a mida natural
dels segles XVI al XVIII amb escenes del Pecat Original i de la Vida de Crist.
Diferents artistes van col·laborar, entre ells el pintor Gaudenzio Ferrari
(1480-1546), molt influït per l’estil de Leonardo da Vinci. A l’hora
convinguda, ens traslladarem al llac d’Orta, separat del llac Maggiore pel
monte Mottarone i envoltat per espessos i foscos boscos. Ens embarcarem
per arribar a l'illa de San Giulio. Dinar. Després continuarem cap a Orta San
Giulio, on gaudirem de temps lliure per passejar per aquest pintoresc
poble. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
Cinquè dia. Dijous.
Llac Maggiore – Lugano – Varese – Llac Maggiore
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora cap a Lugano, la més coneguda
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de les ciutats de la Suïssa italiana. Realitzarem la visita guiada d’aquesta
ciutat per conèixer i meravellar-nos amb el seu nucli antic, els nombrosos
edificis a l’estil llombard, les muntanyes i el seu llac. Diferents estils
arquitectònics d’ahir i d’avui caracteritzen la imatge de Lugano. Durant la
visita, descobrirem alguns dels palaus i esglésies més boniques, que són
prova de la història de la ciutat. Finalitzada la visita, tornarem a travessar la
frontera per entrar a Itàlia direcció Varese, capital provincial molt pròspera
situada al sud dels monts del Campo dei Fiori. Dinar. Coneixerem aquesta
ciutat on al segle XVII els nobles milanesos van començar a construir
segones residències. Destaquem la façana neoclàssica de la Basílica de
San Vittore, el monument als caçadors dels Alps de la Piazza del Podesta,
el Palazzo Estense, del segle XVIII i residència d’estiu i tardor de Francesco
III d’Este (duc de Mòdena i Senyor de Varese), etc. A l’hora convinguda,
tornarem a l’hotel. Sopar i allotjament.

Sisè dia. Divendres.
Llac Maggiore – Llac de Como (Como, Villa Carlotta, Bellagio i Varenna) –
Llac Maggiore

Esmorzar a l’hotel. Avui sortirem cap al llac de Como, el més pintoresc i
menys visitat dels grans llacs del nord d’Itàlia. Arribada a Como i visita
d’aquesta ciutat especialment elegant, construïda durant l’apogeu de la
indústria de la seda i que continua sent el principal fabricant de productes
d’aquest luxós teixit. Continuarem la nostra ruta cap a Tremezzo, on
visitarem Villa Carlotta. Del segle XVII i situada sobre l’aigua, ens permetrà
gaudir d’unes magnífiques vistes des de les seves terrasses. Durant la visita
veurem la col·lecció d’escultures i passejarem pels jardins. Després ens
embarcarem per traslladar-nos a Bellagio, encantadora localitat on podrem
gaudir de la flota de petits vaixells, un laberint d’escalinates de pedra,
camps de xiprers i espectaculars jardins. Dinar. Finalitzarem la ruta en
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vaixell fins a l’encantadora població de Varenna. Temps per conèixer
aquest poble de pescadors, els orígens del qual es remunten al segle XI.
Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
Setè dia. Dissabte.
Llac Maggiore – Malpensa – Barcelona
Esmorzar a l’hotel. A l’hora convinguda, trasllat fins a l’aeroport de Milà
(Malpensa) per sortir en el vol VY6335 directe a Barcelona a les 15.00 hores
(dinar no inclòs). Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les
16.40 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.
Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions degut a les
circumstàncies que estem vivint. L’ordre i contingut de les visites serà el que
es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:
•
Bitllet d’avió en classe turista de la companyia Vueling. Barcelona Milà (Malpensa) - Barcelona (horaris definitius a la documentació de
viatge).
•

Pensió completa durant tot el viatge

•

Allotjament a l'hotel definit a l’itinerari.

•

Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•

Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•

Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:
•
Esmorzar del primer dia i dinar de l'últim.
•

Begudes als àpats

•

Extres de caràcter personal.

•

Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.
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PREUS

PREUS BÀSICS

PREU CLIENT

COMPRA
ANTICIPADA

Preu base per persona en
habitació doble

1.845€

1.795€

Suplement habitació individual +435€.
Taxes aèries a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +75€.
Opcional
Compra anticipada -50€
Pagament total -50€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 +75€.
Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.
Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer-lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.
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