
CINQUETERRE I LA LIGÚRIA

Sortida el 09 de maig

Descobreix els encants d’una de
les regions més petites d’Itàlia, la
Ligúria té molts llocs que et
deixaran sense paraules. Cinque
Terre és la zona més famosa.
Situats a la vora del mar i
envoltats de muntanyes i vinyes,
els cinc poblets s’han convertit
en l’obsessió de molts viatgers.
Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola i Riomaggiore són
famosos pels seus colors vius,
escapats penya-segats i una
deliciosa gastronomia.
Gènova, la capital, és
reconeguda pel seu port antic
però també pel seu centre
històric, Patrimoni UNESCO.
No deixis de visitar Camogli, un
poble encantador amb façanes
decorades amb art de carrer i
Portofino, que amb les seves
cases de colors pastís i el seu
petit port ha estat durant anys
refugi de la jet-set.
Vine amb nosaltres a gaudir de
l’essència mediterrània,
t’agradarà!

Viatge de 5 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant. 
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ITINERARI

Primer dia.
Barcelona – Gènova
Presentació als taulells de facturació de Vueling a la terminal la T1 de
l’aeroport de Barcelona per sortir en VY6010 de les 16.10 hores en direcció
Gènova. Arribada i trasllat al centre de la ciutat. Sopar en un restaurant i
petit passeig a peu per veure els principals monuments il.luminats.
Allotjament a l’Hotel Holiday Inn Génova City 4* o similar.

Segon dia.
Gènova
Esmorzar a l’hotel. Iniciarem la visita amb un guia local a les parts més
allunyades del centre de Gènova. Passarem pel barri residencial Albaro on
destaquen les seves impressionants cases d’estiueig. Farem parada al
Castelleto per admirar la panoràmica de la ciutat. Visitarem un autèntic
museu a cel obert, el Cementiri Staglieno. La seva combinació única
d’escultures i natura, fa que sigui considerat el més monumental d’Europa.
Seguirem el nostre recorregut pel barri de Carignano, el Lungomare i
l’antic port, emblema d’aquesta ciutat mediterrània. Dinar. A la tarda
passejarem, pel centre històric de la ciutat, que està ple de tresors ocults i
Patrimoni UNESCO. Gènova va ser seu d’una important república marítima
durant l’Edat Mitjana. Durant aquest període gloriós els seus mercaders
van construir esglésies i palaus configurant el que és avui dia la part antiga
de la ciutat. En el nostre recorregut veurem la plaça Ferrari, punt de reunió
de tots els esdeveniments de la ciutat. Aquesta plaça està vorejada per
edificis tan importants com el Teatre Carlo Felice, el Palau de la Nova Borsa
i el Palau Ducal. Molt a prop es troba la Catedral de Sant Llorenç, joia de
l’art romànic i gòtic Ligur. També passejarem pel barri antic a través dels
seus caruggi, estrets carrers de cases altes, i la Via Garibaldi on es troben
els Palazzi dei Rolli, palaus senyorials que formen part del Patrimoni
Mundial de la UNESCO. Sopar i allotjament a l’hotel.
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Tercer día.
Gènova – Cinque Terre – Gènova
Esmorzar a l’hotel. Sortirem en autocar cap a l’estació de Levanto, on
agafarem el tren que ens portarà als poblets de Cinque Terre construïts en
barrancs o penya-segats que es precipiten al mar. Aquests poblets des de
sempre aïllats –encara avui no tenen accés per carretera, només per tren o
per mar-, son l’exemple de la perseverança de l’home per conquerir la
natura. Veurem com hi ha kilòmetres de murs de pedra seca que han
convertit els penya-segats en terres de conreu. Reconeixent el delicat
equilibri entre l’home i la natura, la UNESCO va declarar les Cinque Terre
Patrimoni de la Humanitat. Combinant trajectes curts en tren i un bonic
trajecte en barca per gaudir de les vistes des del mar – si el temps ho
permet-, visitarem Monterosso, Vernazza i Manarola. Serà un dia ple
d’oportunitats de gaudir de les imatges de postal tan característiques
d’aquest bonic racó del Tirrè. Dinar en un restaurant. Retorn a Gènova.
Sopar i allotjament a l’hotel.

Quart día.
Gènova – Camogli – Portofino – Santa Margherita – Gènova
Esmorzar a l’hotel. A primera hora sortirem cap a Camogli, que es
caracteritza per les seves altes cases de façanes de colors plenes de
“inganna l’occhio” (pintures representant marcs, persianes, balcons, flors…)
que s’amunteguen al llarg de la línia de mar. Destaquen les siluetes de la
Basílica de Maria Assumpta, el Castello Della Dragonara i el far. Després
arribarem a Santa Margherita i navegarem pel Golf del Tigullio fins a
Portofino. Aquest antic poble de pescadors protegit per una bonica badia,
va ser descobert per artistes, escriptors i personatges famosos atraient a la
jet set italiana. Envoltat un dels parcs naturals mediterranis més important
d’Itàlia el seu port sempre està ple vaixells de lleure, molts d’ells iots de
luxe. Passejarem pels seus carrers i veurem les cases multicolors d’estil
genovès que li donen a aquest lloc un estil molt característic. Acabada la
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visita, retorn a Santa Margherita. Dinar en un restaurant. A la tarda,
acompanyats pel nostre guia local passejarem pel centre històric d’aquesta
ciutat d’estiueig. A l’hora convinguda, retorn a Gènova en autocar. Sopar i
allotjament a l’hotel.

Cinquè día.
Gènova – Barcelona
Esmorzar a l’hotel. Temps per fer un passeig matinal per la ciutat o
descansar. A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport per sortir en el VY6011
de les 16.25 hores directe a Barcelona. Arribada prevista a la T1 de
l’aeroport de Barcelona a les 17.55 hores. Recollida d’quipatges i fi dels
nostres serveis.

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 Airlines, Barcelona

– Niça / Gènova – 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.

•Guia local en destí.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Dinar últim dia.

•Begudes en els àpats.

•Propines.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Requisits:

DNI amb vigència. El nom i cognoms de la reserva han de coincidir amb els

del DNI.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

1.395€ 1.355€

Suplement habitació individual +250€
Taxes aèries a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +45€

Opcional
Compra anticipada -40€
Pagament total -40€
Assegurança anul·lació i ampliació cobertures d’assistència +50€
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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