Viatge en grup per Itàlia i les Dolomites
Descobreix els Alps de les Dolomites, i visita Milà, Verona, Bolzano, Meran, Sella
Ronda i Trento. Viatge en grup tot inclòs amb guia acompanyant de Viatge Alemany
del 31 de juliol al 6 d’agost de 2022.

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
7 DIES / 6 NITS
INICI / FINAL:
MILANO - (ITÀLIA) / MILANO - (ITÀLIA)

Serveis

Inclosos

No inclosos

Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic,

Begudes, despeses de caràcter personal i qualsevol altre

Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada

servei no especificat.

Bitllet d’avió de Barcelona / Milà / Barcelona

City Tax. Pagament directe als hotels. A Milà 5€ x persona i nit

Facturació d’una maleta fins a 23 kg per persona

i la Regió de Bolzano 2.50€ per persona i nit.

Taxes d’aeroport incloses (50 €)

Propines pels guies locals i xofers

Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge
Guia local de parla hispana durant tota la ruta
Circuit privat amb autocar
6 nits d’allotjament en hotels de 3* i 4* estrelles
Pensió completa durant tot el viatge
Visites i entrades indicades.
Assegurança d’assistència durant el viatge, fins a 12.000 € i
assegurança d’anul·lació fins a 1.500 €
PENSIÓ COMPLETA tot el viatge
VISITES INCLOSES a Milà / Verona / Meran / Bressanone /
Trento
Les Dolomites
Funicular a Oberbozen
Passejada fins a Lemgmoss i les Piràmides de terra
Visita a Bressanone
Telefèric a Saas Pordoi
Canazei
Llac de Garda

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
31 juliol: BARCELONA – MILÀ
Sortida des de les nostres terminals amb autocar fins a l’aeroport de Barcelona. Sortida amb vol de Vueling a les 10:30h,
arribada a Milà a les 12:15h. Assistència a l’aeroport. Trasllat cap a Milà, on dinarem i després de dinar farem una primera
visita amb el nostre guia pel centre de la ciutat. Trasllat cap a l’hotel, per sopar i allotjament.

1 d’agost: MILÀ - VERONA - REGIÓ DE BOLZANO
Després de l'esmorzar visita de la ciutat de Milà amb guia local. Milà és la capital de la regió de Llombardia i també la segona
major ciutat d'Itàlia en població. A continuació sortida cap a Verona, ciutat coneguda per la famosa obra teatral "Romeu i
Julieta". Dinar i temps lliure amb el nostre guia a Verona. Sopar i allotjament a la regió de Bolzano.

2 d’agost: MERAN - PIRÀMIDES DE TERRA - REGIÓ DE BOLZANO
Esmorzar. Sortida amb autocar fins a la ciutat de Meran, coneguda per les seves termes curatives, visitarem la ciutat amb un
guia local i passejarem pel parc central on es troba l'estàtua de l'Emperadriu Sissi. Tornada a Bolzano, on dinaren en un
restaurant de la ciutat. A la tarda farem una visita guiada a Bolzano, capital de la regió. Visitarem el centre històric, que es
caracteritza per un nucli antic cases burgeses i galeries. Després, si el temps ho permet, pujarem en funicular cap Oberbozen
a 1.220 metres sobre el nivell del mar. Continuarem la jornada en un tramvia entre camps i boscos amb fascinants vistes
sobre les Dolomites. Arribada a l’estació de Klobenstein on podrem passejar fins Lemgmoss on es troben les Piràmides de
terra, una meravella natural. Sopar i allotjament a la regió de Bolzano.

3 d’agost: BRESSANONE - REGIÓ DE BOLZANO
Esmorzar. Sortida cap a la Vall di Funes, des d’on tindrem unes grans vistes de les Dolomites. Temps lliure per passejar pel
paisatge típic alpí de la regió. Sortida cap a la població de Bressanone, on dinarem en un restaurant local. A la tarda visitarem
la població, que manté un caire medieval i tirolès. Durant la visita, podrem veure l’església de St. Miquel, el seu cementiri, la
Catedral Barroca i el palau dels Bisbes (per fora), actualment seu del Museu Diocesà. Tornada a la regió de Bolzano. Sopar i
allotjament.

4 d’agost: SELLA RONDA - BOLZANO
Esmorzar. Seguidament començarem la ruta prevista per al dia d’avui, travessant la Vall Gardena, passant pels diferents
ports que formen la Sella Ronda: el pas Pordoi, el pas de Campolongo i pas de Gardena (2.121m). Entre d'altres veurem la
reina de les Dolomites, la Marmolada (3.343 m), i el Sassolungo (3.181 m). Pujarem en funicular des del Pas de Pordoi fins al
Sass Pordoi (2.950 m): increïble terrassa natural de les Dolomites. Dinar a Canazei, pintoresca estació d'esquí de Val di Fassa.
Continuació en direcció al massís Catinaccio que al costat d'altres vuit àrees forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Sopar i allotjament a la regió de Bolzano.

5 d’agost: TRENTO - REGIÓ DE BOLZANO
Esmorzar i sortida cap a Trento, ciutat fronterera entre la cultura alemanya i llatina. Visita guiada del centre. Passejarem per
la Plaça del Duomo on es troba la font barroca de Neptú, el Palau Pretori, les Cases Rella i la Catedral de Sant Vigili; catedral
de gran rellevància, ja que va ser on va tenir lloc el Concili de Trento. A continuació visitarem el Castell del Buonconsiglio,
també conegut pel Castell de Trento. Dinar i retorn cap a Milà fent una parada a Sirmione di Garda, encantadora població
situada en una península al Llac de Garda, el més gran dels llacs italians, on destaca el Castell de la família Scala. Sopar i
allotjament a Milà.

6 d’agost: MILÀ – BARCELONA
Esmorzar, matí lliure per fer un últim passeig per Milà o fer les últimes compres. Després de dinar, a l’hora convingunda,
trasllat a l’aeroport de Milà. per embarcar amb el vol de Vueling a les 17:50h. Arribada a Barcelona a les 19:30h. Trasllat cap
a les nostres terminals. FI DEL VIATGE.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus per persona
Habitació doble

Taxes
1.780 € 50 €

Supl. habitació individual 210 €

Informació addicional
Places limitades. Grup mínim de 20 persones. (Data límit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants: 09.07.2022)
Preus calculats el 25.03.2022, segons tipus de canvi de divisa, preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al viatge, vigents a l’esmentada data.
Fins 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord amb
l’establert a l’apartat 11 de les Condicions Generals del contracte de viatge combinat. D’igual manera el viatger tindrà dret a
reducció de preu per variació a favor seu dels esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal cas deduir del
reemborsament els costos administratius reals de la seva tramitació.
Documentació necessària per a viatgers espanyols: DNI vigent Per a nacionals d’altres països consulteu a l’agència abans
de contractar.
El formulari d’informació normalitzada, tota la resta d’informació normalitzada i el contracte de viatge es facilitaran abans de
la formalització de la reserva.
Trasllat aeroport des de Reus i Valls, mínim 6 persones.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

