LLOCS I RACONS MÀGICS

7 DIES / 6 NITS

DEL 16 AL 22 ABRIL 2018

INTRODUCCIÓ
La fascinant barreja d’història, cultura, art i paisatge a la que està unida la fama
de la Toscana és el resultat d’una història mil·lenària, patrimoni de la civilització
universal. Però la màgia d’aquesta regió italiana resideix en l’extraordinària bellesa
dels seus camps, amb les seves finques cultivades durant segles.
Saltejats sobre els turons o estesos per les crestes de les muntanyes, els petits
pobles de la Toscana. San Gimignano, Siena, Lucca... i les seves grans ciutats
com Florència o Pisa afegeixen a la seva riquesa artística una modèlica
configuració urbanística que realça encara més la seva imatge bucòlica.

HORARIS APROXIMATS D’AVIÓ:
16/04/2018 – BARCELONA – 11:30 H. – ARRIBADA A FLORÈNCIA A LES 13:10 H.
22/042018 – FLORÈNCIA – 19:45 H. – ARRIBADA A BARCELONA A LES 21:30 H.
50 PAX + ACOMPANYANT DE VIATGE DES DE BARCELONA.

Dia 01. Barcelona i vol a Florència.
Sortida de la nostra població d’origen del lloc i hora indicats. Arribada a l’aeroport de Barcelona i tràmits de
facturació. Sortida en vol de línia regular amb destinació Florència. Arribada i trasllat a la ciutat de Florència per a
realitzar el DINAR a un Restaurant local. Breu visita panoràmica de la ciutat amb el nostre guia italià. Posteriorment ens
traslladarem a Montecatini i còctel de benvinguda a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 02. Montecatini i visita de Lucca i Pistoia.
ESMORZAR tipus buffet a l’hotel i sortida cap a Lucca. És una preciosa ciutat de la Toscana, famosa
mundialment per ser una de les poques poblacions que manté encara intactes les seves muralles medievals. Dins
de les muralles que l’envolten completament, Lucca posseeix un centre històric que conserva el seu esplendor
original des de l’Edat Mitjana. Visitarem la seva Catedral, (Entrada inclosa) la qual es tracta d’una imponent
església romànica que alberga il Volto Santo, una figura de fusta de Crist. Es diu que El Volto Santo és el veritable
rostre de Crist, tallat per Nicodemo, qui va estar present a la crucifixió. L’església de Sant Michele in Foro, un altre
de les imponents esglésies romàniques de Lucca, està situada a la Piazza San Michele. Via Fillolungo és el principal
carrer comercial de Lucca, i travessa el casc medieval de la ciutat de nord a sud; La Plaça Napoleó és la plaça més
gran de Lucca, utilitzada per a nombroses mostres d’art, esdeveniments i concerts a l’aire lliure; Davant de la plaça
es troba el Palau Ducal, construït sobre las ruïnes d’una fortalesa del segle XIII, avui seu del govern de la ciutat.
Durant la visita realitzarem una degustació de Xocolates i Formatges típics de la zona. DINAR a un Restaurant.
A la tarda visitarem Pistoia. Aquesta població és part d’aquella Toscana menys atrafegada on podrem visitar La
Plaça del Duomo en el centre històric tancat al trànsit. És el vèrtex on convergeixen el conjunt més important
d’edificis religiosos i polítics de la ciutat medieval. Per una banda la catedral, consagrada a San Zeno, amb l’estàtua
del sant acompanyada de la de Sant Jacob, patró de la ciutat. Finalitzada la visita tornada al nostre hotel. SOPAR
I ALLOTJAMENT.

Dia 03. Montecatini i sortida cap a Cortona, Siena i Sant Gimignano.
ESMORZAR tipus buffet a l’hotel i excursió de dia complet. Primer ens dirigirem a Cortona, població que es
va fer coneguda en tot el món amb la pel·lícula “Sota el sol de la Toscana”, filmada en aquests paisatges.
Configurada en pintorescs carrerons medievals, serà un plaer recórrer Cortona i descobrir les fabuloses vistes cap
als camps de la Toscana a través de les imponents muralles medievals que envolten la ciutat. Posteriorment ens
dirigirem a Siena. DINAR a un Restaurant. Visitarem aquesta ciutat italiana amb aquest encant medieval que li
atorguen els seus nombrosos monuments. Visitarem la Catedral (Entrada inclosa). És una meravella amb el seu
terra de marbre e impressionants obres d’art. Passarem per la Piazza del Campo, declarada Patrimoni Mundial
per la UNESCO. Podrem veure el seu Ajuntament, un edifici gòtic espectacular i la Font Gaia. Finalitzada la visita,
ens dirigirem a Gimignano, un petit poble emmurallat i on destaquen la Colegiata de Sant Gimignano, La Plaça de
la Cisterna i L’Església de Sant Agustí. Retorn a l’hotel. SOPAR I ALLOTJAMENT.

Dia 04. Montecatini I visita a Pisa I Vall de Chianti (degustació de vins en un celler).
ESMORZAR tipus buffet a l’hotel i visita matinal de Pisa. Començarem per la Plaça dels Miracles, on
visitarem la seva Catedral (Entrada inclosa), la qual és la més elegant del romànic pisano. La Piazza dei Cavalieri té
bells edificis com el Palazzo dei Cavalieri i El Museu Nazionale Sant Mateo. Posteriorment ens dirigirem a la seva
famosa Torre Inclinada i disposarem de temps lliure per a poder realitzar fotografies. DINAR a un Restaurant.
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A la tarda ens dirigirem a la Vall del Chianti que és una de les comarques més famoses i atractives de tota la
Toscana. L’èxit i l’interès de la Vall del Chianti es deuen a la bellesa dels seus paisatges naturals, imatge clàssica
dels camps de la Toscana. A més hem d’incloure el vi i altres productes típics del Chianti amb el seu renom
internacional. Els paisatges del Chianti són un compendi d’allò que esperem veure a la Toscana. Valls dividits en
camps de cultiu i fileres de xiprers que retallen amb les seves ombres els colors canviants del terreny. Turons que
de vegades es tornen muntanyes poblades de boscos i garriga. Visitarem un celler de vi amb degustació per la
zona. Finalitzat el recorregut, retorn a l’hotel. SOPAR I ALLOTJAMENT.

Dia 05. Montecatini i un dia fantàstic a Florència.
ESMORZAR tipo buffet a l’hotel i visita matinal de Florència amb guia local, visitant la Piazza del Duomo i la
Piazza de lla Signiora. Durant el recorregut entrarem a la Catedral per a visitar-la (Entrada inclosa). També
visitarem el Museu de l’Acadèmia (Entrada inclosa amb guia local), el segon museu més visitat de Florència.
L’exposició va obrir el 1784 per oferir als alumnes de belles arts material d’estudi. L’Acadèmia és reconeguda per la
gran obra de Miquel Àngel: el David, una escultura de marbre blanc de 5,17 metres d’alçada. DINAR a un
Restaurant. A la tarda seguirem visitant a peu amb el nostre guia italià els punts més importants de la ciutat,
incloent el pont més important de Florència “Ponte Vecchio“. Temps lliure per a poder fer fotografies i realitzar
compres. Trasllat a l’hotel a Montecatini. SOPAR I ALLOTJAMENT.

Dia 06. Montecatini i visita a l’emblemàtica ciutat de Prato
ESMORZAR tipus buffet a l’hotel i ens dirigirem a Prato, la ciutat més poblada de la regió de la Toscana,
després de Florència. La ciutat, a més de la seva excel·lència en pastisseria, és molt coneguda per la producció de
teixits. La ciutat té molts edificis interessants d’aspecte medieval, en els quals es van utilitzar principalment dos
tipus de marbres locals, donant a les construccions la característica bicromia de l’arquitectura toscana (color blanc i
verd). Retorn a l’hotel i DINAR. A la tarda visitarem Montecatini Terme que és el centre termal per excel·lència
a la Toscana, no només pel seu passat històric associat a les seves aigües que sorgeixen de sota terra, si no per la
gran inversió en renovar les instal·lacions i introduir nous tractaments. Finalitzada la visita, retorn a l’hotel. SOPAR
I ALLOTJAMENT.

Dia 07. Sortida de La Toscana i retorn a Barcelona.
ESMORZAR tipus buffet a l’hotel i sortida cap a Florència per a realitzar el dinar a un restaurant local.
Visita del Mercat de Sant Llorenç, també conegut com a Mercat de la Palla. Temps lliure fins a l’hora del trasllat a
l’aeroport i tràmits de facturació. Vol de línia regular amb destinació Barcelona. Arribada i trasllat la població
d’origen. FINAL DELS NOSTRES SERVEIS.

3

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 910 €.
PREU PER RESERVES FINS EL 28/12/2017 : 850 €
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:

180 €

GRUP MÍNIM SORTIDA 35 PLACES
Club Tahula te reservades 10 places.

EL PREU INCLOU
Bitllets d’avió línia regular des de Barcelona a Florència i retorn a Barcelona.
Taxes aèries. (Les taxes aèries poden variar fins al moment de l’emissió dels bitllets).
Hotels tres estrelles, ben situats.
Còctel de benvinguda.
Pensió completa (Entrada dinar / Sortida dinar).
Dinars a restaurants locals.
Sopars a l’hotel.
Esmorzar a l’hotel tipus Buffet.
Begudes als dinars (Aigua embotellada, vi i Cafè).
Begudes als sopars (Aigua embotellada i vi).
Autocar durant tot el recorregut segons el programa.
Trasllat des de la nostra població d’origen a l’aeroport de Barcelona (anada i tornada).
Servei de guia local per a la panoràmica de Florència de 2 hores.
Servei de guia local a Florència tot el dia.
Servei de guia acompanyant des de l’origen.
Totes les visites indicades a l’itinerari.
Entrada a la Catedral de Florència.
Entrada al Museu de l’Acadèmia amb guia local.
Entrada a la Catedral de Pisa.
Entrada a la Catedral de Lucca.
Entrada a la Catedral de Siena.
Degustació en una botiga de xocolates.
Degustació en una botiga de formatges.
Visita d’un celler de vi amb degustació.
Taxa hotelera.
Servei de guia acompanyant des de Barcelona.
Assegurança d’anul·lació justificada (valorat en 50 €).
EL PREU NO INCLOU
Propines guia i xofer.
Extres a l’hotel i qualsevol extra no inclòs a l’apartat anterior.
Entrades i guies oficials no especificats a l’apartat “inclòs”.
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DOCUMENTACIÓ I INSCRIPCIONS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER VIATJAR A HOLANDA:
- D. N. I. amb vigència
PER A REALITZAR LA RESERVA
1- PRIMER PAGAMENT DE 200 €
AL RESERVAR PLAÇA I ABANS DEL 28 DE DESEMBRE 2017
3- RESTA DEL VIATGE - ABANS DEL 12 DE MARÇ 2018

CaixaBank: IBAN - ES37 2100 1067 3602 0009 5858
LA DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ NO GARANTITZA PLAÇA SI NO HI HA PAGA I SENYAL.

SORTIDA GARANTIDA AMB UN MÍNIM I UN MÀXIM DE 35 PLACES

ORGANITZACIÓ, INFORMACIÓ I RESERVES
Sra. Mariluz – Referencia Club Tahula
TLFS. 93.245.10.20 - 692.39.45.29
E-MAIL: comercial1@viajesmirallum.com
www.viajesmirallum.com
www.viajeptg.com
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