
TOSCANA I CINQUE TERRE
5 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

DIA 1: ORIGEN - AEROPORT DE BARCELONA - FLORENCIA (O Bolog-
na o Pisa, segons disponibilitat).
Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a l’Aeroport de Barcelona. Vol Barcelona – Florència o Bologna o 
Pisa, segons disponibilitat. Arribada i trasllat en autocar fins a la ciutat de Florència on realitzarem la visita amb 
guia local a aquesta ciutat Patrimoni Mundial de la Humanitat pel valor artístic des seu casc antic: La Catedral de 
Florència se la coneix com Duomo i és una de les esglèsies de major grandària de la cristiandat. Sorpren la seva 
preciosa façana en marbre blanc i verd i la Cúpula de 45 metres de diàmetre, una de les més boniques del món. A 
la mateixa Plaça del Duomo destaca el Baptisteri, amb la impressionant Porta del Paradís, obra de Guiberthi, 
una de les obres d’art més fines mai creades. La Piazza i Palau della Signoria és on està situat el poder civil. 
El Ponte Vecchio és un dels ponts amb més fama en el món, sent el pont de pedra més antic d’Europa. Dinar en 
restaurant. A la tarda continuarem visitant Florència: L’ Església de Santa Croce és l’església franciscana més 
gran del planeta i alberga les tombes de Galileu i Miguel Ángel. I no podem deixar de visitar la font més famosa de 
Florència, La Font del Porcellino, nom local que els florentins donen a la popular font situada a un costat de la 
lògia del Mercat Nou. Es tracta d’un senglar salvatge adult realitzat en bronze pel mestre barroc Pietro Tacca cap a 
1633. Acabades les visites ens dirigirem al nostre hotel. Sopar i allotjament.

DIA 2: SIENA - SAN GIMIGNANO.
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a Siena, ciutat Patrimoni Mundial de la Humanitat. A Siena realitzarem 
la visita a la ciutat amb guia local. Situada en el cor de Toscana, Siena manté intacte el seu caracter medieval, 
amb carrerons estrets i nobles edificis. Visitarem la Piazza del Campo, famosa per les seves carreres de cavalls: 
La Festa del Palio. A la plaça destaquen el Palau Públic, la Torre de la Mangia o la Font Gaia, que li donen 
aquella imatge tan fotogènica i fotografi ada. També cal visitar la seva Catedral o Duomo amb les seves franges 
bicolors. A l’interior trobem les grans obres de Pinturicchio i Nicola Pisano. Acabada la visita ens traslladarem a 
San Gimignano. Dinar en Restaurant. San Gimignano és considerada la població més bonica d’Itàlia. Enclavada 
a la part alta d’un pujol, en plena Toscana, San Gimignano es descobreix al lluny en una estampa espectacular. 
Les seves altíssimes torres, autèntics gratacels construïts durant l’edat mitjana, han sobreviscut al pas dels anys, 
conformant una imatge imponent i singular: un skyline que ho ha convertit en un de les icones d’aquesta bella regió 
italiana. Cal visitar el Duomo i la Piazza de la Cisterna, i passejar i deixar-se enamorar pels seus carrers, places i 
racons medievals. Retorn a l’hotel. sopar i allotjament.

DIA 3: CINQUE TERRE: VERNAZZA - MANAROLA - RIOMAGGIORE.
Esmorzar a l’hotel. Tot seguit ens traslladarem a la ciutat Spezia on agafarem el tren per endinsar-nos en el Parco 
Nazionale delle Cinque Terre, terriori declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco l’any 1995. 
Visitarem Manarola, el poble més bonic dels que integren el parc nacional. A Riomaggiore cal conèixer l’Església 
de Sant Joan Baptista, una de les esglésies més precioses de Cinque Terre. Sobre el més alt del poble, podran 
distingir el Castell di Cerricó. Val la pena caminar els seus carrerons i arribar fins al dic de pedres on és possible 
distingir fins i tot una bonica i encantadora platja. Vernazza el el poble que millor conserva els seus orígens 
mariners. Podreu visitar l’Església de Santa Margarita de Antioquia, de l’any 1318 o passejar la plaça principal 
del poble i a pocs passos trobareu també la petita i bonica platja de Vernazza. Dinar en Restaurant. Retornarem en 
tren a l’Spezia i tot seguit continuarem fi ns arribar al nostre hotel. Sopar i allotjament. Sopar I allotjament.

DIA 4: LUCCA - PISA.
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a Lucca. Arribada aquesta preciosa ciutat de la Toscana, amb un casc antic 
ple de tresors. Destaca la preciosa Plaça de l’Amfiteatre de forma circular i que es troba envoltada d’acolorits 
edifi cis d’habitatges. També cal visitar la Plaça de Sant Miquel, La Muralla, la Torre Guinigi, i passejar pelsca-
rrerons del casc antic. Dinar en Restaurant. A la tarda ens aproparem fi ns a Pisa per visitar la seva famosa Piazza 
del Duomo, declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat, un dels icones turístics més fotografi ats del món. 
La Torre de Pisa és el campanar del Duomo de Santa Maria Assunta. El conjunt es completa amb el magnífic 
Baptisteri. Retorn al nostre hotel, sopar i allotjament.

DIA 5: FLORENCIA: GALERIA DELGLI UFFIZI - AEROPORT DE BAR-
CELONA - ORIGEN.
Esmorzar a l’hotel. Carregarem maletes a l’autocar i ens dirigirem cap al centre de Florència per realitzar una 
visita amb guia local a una de les pinacoteques més famoses i valuoses del món: La Galeria dels Uffizi. La part 
més famosa del museu és la referent al renaixement italià, amb obres de genis com Botticelli, Leonardo da Vinci, 
Miguel Ángel, Rafael o Tiziano. Dinar en restaurant. A la tarda ens dirigirem a l’aeroport de Florència, Bologna o Pisa 
(segons disponibilitat). Vol en direcció a Barcelona. Arribada a la ciutat condal i trasllat als nostre lloc d’origen. Fi 
del viatge i del nostres serveis.

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la reserva. Un 
cop realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

   DATES DE SORTIDA          PREU (per persona)

    2021 ABRIL            05  / 12

    2021 OCTUBRE               25

    1.120 €

   1.120 €
    Suplement Habitació Individual: 210 €

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU

• Trasllat en autocar a l’Aeroport de Barcelona, anada i tornada.
• Vols Barcelona - Florencia o Bologna (segons disponibilitat) - Barcelona amb facturació d’equipatge de fins 
a 23kg per persona.
• Hotel 4* a Montecatini o Lucca (segons disponibilitat) 4 nits.
• Pensió completa des del dinar del primer dia fi ns al dinar de l’últim dia, amb aigua i vi. Café inclós a 
migdia.
• Circuit en autocar en territori italià. Guia acompanyant de la nostra agència. Guia local a Florència i Siena.
• Entrada a la Galeria dels Uffzi de Florència. Resta de visites amb el/lanostra guia acompanyant. Bitllets de 
tren visita Cinque Terre. 
• Assegurances: Assistència en viatge + Cancel.lació de viatge (Veure condicions).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres als hotels i restaurants,   
propines, cap altre servei no especificat en el 
programa.

CIRTUIT

ESTRELLA

avió monumental qualitat/Preu


