Florència- Venècia
5 dies - MP, avió
1er dia: Aeroport – Milà – Sirmione - Verona - Lido Jes.
Presentació a l’aeroport, avió a Milà. Amb autocar sortida cap el Llac di Garda, on podem visitar
l’encantadora població de Sirmione Sur Garda. Continuem cap a Verona, on trobem el Balcó de
Giulietta i les famoses Arenes. En acabar trasllat a Lido di Jesolo, sopar i allotjament a l’hotel.
2n dia: Lido di Jesolo – Venècia – Lido di Jesolo
Esmorzar. Sortida amb l’autocar fins a Punta Sabbione, per agafar el vaporetto que ens portarà
fins a Venècia, un cop a la ciutat dels canals podrem visitar, la Basílica de San Marco, el Palau
Ducale, el pont de Rialto, pujar a una gòndola i perdre’s pels carrers de la ciutat. Tarda lliure i
retorn amb vaporetto i bus fins el nostre hotel. Sopar i allotjament. Possibilitat d’anar a la disco.
3r dia: Lido – Siena – Montecatni
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Siena, encantadora població de la Toscana, totalment
emmurallada amb una magnífica catedral i la famosa Piazza del Campo. A primera hora de la
tarda, sortida cap a Montecatini, sopar i allotjament. Possibilitat de anar a la disco.
4t dia: Montecatini (Florència)
Esmorzar. Sortida per visitar Florència, capital del Renaixement
italià. Poem visitar la Galleria Dels Uffizi, dell’Accademia, la
Catedral (Duomo), el Campanile, el Palau Pitti, jardins di Boboli,
Piazza de la Signoria, Ponte Vecchio, la casa de Dante, la casa de
Leonardo, la Santa Croce... Temps lliure per passejar, comprar...
Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.
5è dia: Montecatini – Pisa – avio pel Retorn
Esmorzar. Trasllat a Pisa, Visita del Campo dei Miracoli amb les joies arquitectòniques (Torre
Pendente, Duomo i Baptisteri). A darrera hora de la tarda, sortida del vol Pisa – Barcelona/Girona.
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. Supl. Temp. Alta 10 – 40 €/alumne, Preus modificables segons
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El preu inclou:
Autocar segons itinerari descrit •Trajecte avió a Barcelona – Milà , Pisa Barcelona /Girona (amb taxes i dret de facturar 1 maleta • Estada 2 nits en règim
de MP a l’hotel*** de Montecatini • Estada 2 nits en règim de MP a l’hotel*** de
Lido de Jesolo • Assegurança mèdica de viatge • 3/4 gratuïtats pels professors •
Material tècnic pels professors i didàctic pels alumnes • Reserva dels principals
monuments a visitar (cost de l’entrada a càrrec de l’alumne, vaporettos, gòndoles,
museus,
guies locals,...)
• Butlletes pro-viatge fi de curs • IVA
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SUPLEMENTS HOTEL FLORÈNCIA
HOTEL ** CENTRIC 30€/alumne
HOTEL **** ENTRADA 15€/alumne
Inclou les dues nits

Consulti’ns la seva opció, li
farem el pressupost a mida.
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