FLORÈNCIA–ROMA
Avio, retorn en Vaixell

6 dies – MP
1er dia: Apt Barcelona/Girona – Pisa – Lucca - Montecatini
Sortida a primera hora del mati de l’aeroport de Barcelona / Girona,
en direcció a Pisa. Arribada i trasllat al centre monumental per
visitar la Piazza del Campo dei Miracoli on trobem La Torre
Pendente, Duomo i Baptisteri. Continuem cap a Lucca,
encantadora ciutat amb un curiós recinte emmurallat. En acabar
sortida cap a Montecatini, acomodació a l’hotel, sopar i allotjament.
2on dia: Montecatini – Florència – Montecatini
Esmorzar. Avui visitem Florència, Galleria dell'Academia, il Duomo, Piazza Signoria, baptisteri,
Santa Croce, Ponte Vecchio,... Dinar lliure. A la tarda, visitem Galleria deglli Uffizzi, Mercat de la
Palla, temps lliure Retorn a Montecatini, sopar i allotjament.
3er dia: Montecatini – Siena - Roma
Esmorzar, a primera hora, sortida cap a Siena, visita de la ciutat
amb la magnífica catedral (duomo) i la curiosa Piazza del
Campo. A primera hora de la tarda sortida cap a Roma. Arribada
a l’hotel, sopar i allotjament.
4rt dia : Roma Imperial.
Esmorzar. Al matí visitem Sta Maria Maggiore, seguidament San
Pietro in Vincoli on trobem el famós Moisès de Miguel Angel i les cadenes originals de Sant Pere.
Continuem per visitar el Colisseu i els Foros Imperials, el Circo Massimo i la Boca de la Verità a
Santa Maria in Cosmedin. Avui podem sopar al centre i conèixer el ambient nocturn de la ciutat.
5è dia: Roma: Ciutat del Vaticà – Civitavecchia – Nit de Travessa
Esmorzar. A primera anem a la Ciutat del Vaticà, per visitar els Museus Vaticans i la Basílica de
San Pietro, on a la Cripta trobem les tombes dels Papes. Possibilitat de pujar a la cúpula. Temps
lliure. A la tarda Sortida cap a Civitavecchia, tràmits d’embarcament. 22.30 h. Sortida del vaixell
6è dia : Port de Barcelona
Arribada al port de Barcelona a les 18.30 h.
ALUMNES
45-49
40-44
35-39
30-34

PROF.
4
4
3
3

€/alumne
430 €
450 €
465 €
490 €

Des de 430€
Mitja pensió
SUPL. HOTEL FLORÈNCIA
HOTEL ** CÈNTRIC 30€/alumne
HOTEL **** ENTRADA15€/alumne
Inclou les dues nits

. Supl, Temp. Alta 20– 70 €/alumne

El nostre preu inclou:
• Autocar segons itinerari • Estada de 2 nits en hotel*** cèntric a
Roma (AD) • 2 sopars en restaurant a Roma • Estada de 2 nits en
hotel*** a Montecatini (MP) • Avió Barcelona/Girona – Pisa, am
taxes i dret de facturar 1 maleta • vaixell Civitavecchia- Barcelona
(butaca) • 3/4 gratuïtats pels professors • Assegurança mèdica
turística • Material tècnic pels professors / didàctic pels alumnes •
Reserva dels llocs a visitar, cost de l’entrada a càrrec dels
alumnes • Butlletes pro-viatge fi de curs • IVA.

Consulti’ns la seva opció, li farem
el pressupost a mida.
Tel. 933 100 333 Fax. 933 100 926
info@termetours.com

Sol·licitar pressupost
ON LINE

