
LLACS DEL NORD D'ITÀLIA

Del 2 al 8 d'agost 2022 7 dies

DOLOMITES I VENÈCIA

El nord d'Itàlia està ple de grans llacs, tan
grans que, a més de tenir una bellesa
innegable, aglutinen una infinitat de
poblets encantadors a les seves ribes. 

Sens dubte, fer aquesta ruta ens permetrà
passar uns dies envoltats de natura i
alguns dels pobles més bonics de la zona.

Gaudirem de moments màgics durant el
creuer per les illes Borromeas, ens
sorprendrà el Castell del Llac de Sirmione
així com els paisatges de les Dolomites.

  1.675 + tax

LLACS DEL NORD D'ITÀLIA



02 AGOST (Dimarts)
PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – TORÍ                
Trasllat a l'Aeroport del Prat per sortir en vol directe de la
cia Vueling a les 09:45h cap a Torí. Arribada a les 11:20 i
trasllats a l’hotel. Visita de la ciutat i passeig per llocs
emblemàtics de la ciutat: Piazza San Carlo, Palau de la
Acadèmia, Duomo de Torí...
Dinar en restaurant. Tarda lliure per gaudir de l'ambient de
la capital de la regió de Piamonte.
Sopar i allotjament a l’hotel.

03 AGOST (Dimecres)
TORÍ - LLAC MAGGIORE - CREUER ILLES BORROMEAS                                  
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Verbania, situada a la
vorera del llac Maggiore, un dels més bonics de
Llombardia, espectacular combinació de natura i art. Mini-
creuer per les 3 illes Borromeas, petit arxipèlag que deu el
seu nom a la Família Borromea. Dinar.
A continuació, visita guiada a la “Isola Mare”, magnífic jardí
de plantes exòtiques amb el teatre de Titelles, La Isola dei
Pescatori, l’única habitada i visita guiada a la Isola Bella,
amb el magnífic Palau de la Família Borromea. 
Al final de la tarda, continuació cap a Torí.
Sopar i allotjament a l'hotel.

04 AGOST (Dijous) 
TORÍ – LLAC COMO –  BELLAGGIO – VERONA                                
Esmorzar. Sortida cap al llac de Como. Visita dels jardins
de Villa Carlota amb espectaculars vistes del llac. 
Dinar a un restaurant a Menaggio.
A la tarda travessa del llac de Como des de les boniques
poblacions de Varenna a Bellaggio, construïdes amb
típiques terrasses sobre del llac 
Continuació per Lecco cap a Verona. 
Arribada, sopar i allotjament a l'hotel.

05 AGOST (Divendres)
VERONA –  DESENZANO - LLAC GARDA - SIRMIONE                               
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Desenzano del Garda,
passeig per la seva plaça i casc antic.
Dinar en resturant. Tot seguit, farem una navegació fins la
bonica població emmurallada de Sirmione. Visita guiada
d’aquesta població termal situada en una península al llac
de Garda, on destaca el castell Rocca Scaligera. 
Retorn a Verona, sopar i allotjament.

LLACS DEL NORD D'ITÀLIA



06 AGOST (Dissabte)
VERONA –  TRENTO -  TIROLO - MERANO - BOLZANO 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Trento, visita amb guia
local de la ciutat on es va convocar el “Concili de Trento”,
hi destaquen les mansions renaixentistes i el seu Duomo
d’estil romànic.
Dinar en restaurant.
A la tarda gaudirem de les boniques poblacions i
paisatges del Tirol del Sud; Tirolo i Merano.
Continuació cap a Bolzano, sopar i allotjament.

07  AGOST (Diumenge)
BOLZANO – DOLOMITES; CORTINA D’AMPEZZO –
VENÈCIA (Marghera)                                       
Esmorzar a l’hotel. Durant aquest dia visita guiada de la
serralada dels Dolomites amb la seva capital: Cortina
d’Ampezzo, on es troba la millor estació d’esquí d’Itàlia, on
es van celebrar els jocs Olímpics a l’any 1956. 
Dinar en restaurant.
A la tarda, Passo de Falzarego, Passo de Fedaia i vistes de
la Marmolada. 
A l’hora convinguda, trasllat a Venècia (Marghera), sopar i
allotjament a l'hotel. 

08 AGOST (Dilluns)
VENÈCIA - BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Esmorzar a l'hotel. Visita guiada de Venècia i passeig en
vaporetto.
Dinar en un a típica trattoria a la zona Ponte Rialto.
Tarda lliure i a última hora trasllat en "taxi barca" a
l'aeroport de Venècia. Sortida en vol Cia. Vueling a les
22:00h. Arribada a Barcelona i trasllat al punt d'origen.
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Vols directes Barcelona - Torí / Venècia - Barcelona.
Facturació d'una maleta 23kg.
Pensió Completa 
Hotels 3* i 4* 
Expert guia acompanyant de Viatjalia 
Servei de ràdio-guies per mantenir la distància social.
Autocar privat amb seients assignats.
Guia local de parla castellana.
Entrades i visites incloses descrites a l'itinerari
Trasllats punt d’origen – aeroport – punt d’origen 

Assegurança d’assistència i cancel·lació.
Inclou nova normativa Covid-19.

*Descompte -30€ per no utilitzar aquest servei

*Tots els restaurants i l’hotel segueixen les mesures
higièniques i distàncies de seguretat marcades pel
govern

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual:  348€                   

SERVEIS OPCIONALS

  1.675€ + 123€ Tax  

PREU PER PERSONA

DNI VIGENT
CERTIFICAT VACUNACIÓ COVID DIGITAL EU

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Despeses cancel·lació: 
CONDICIONS GENERALS

              De 35 - 25 dies: 25%
              De 24 - 15 dies: 60 %
              De 14 - 0 dies: 100 %

               17/05/2022
 


