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DIA 1: VIATGE EN FERRI 
Recollida al centre escolar i trasllat al port de de Barcelona. Embarcament al 
vaixell de la línia Grandi Navi Veloci en direcció a Gènova. Allotjament en en 
butaques (en cas de disponibilitat, l’acomodació seria en camarots quàdru-
ples). Sopar self-service i animació a la sala de festes i a la discoteca.

DIA 2: GÈNOVA - PISA – LUCCA - MONTECATINI TERME 
Esmorzar a bord. Arribada a Gènova i sortida cap a Pisa. Visita del “Campo dei 
Miracoli” on hi ha el Baptisteri, la Plaça del Duomo i la Torre Inclinada. Dinar 
i partença en direcció a Lucca, ciutat vorejada per muralles dels segles XVI i 
XVII. Allà passejarem pels seus magníics carrers, el casc antic i l’Església de 
Sant Miquel. Després continuarem el camí ins a l’hotel de la zona de Monte-
catini Terme. Allotjament i sopar.

DIA 3: FLORÈNCIA 
Esmorzar i sortida cap a Florència. Primer de tot entrarem a l’Acadèmia per 
veure-hi el David de Miquel Àngel i altres importantíssimes obres d’art. A 
continuació farem una panoràmica amb guia local d’aquesta ciutat que forma 
part del patrimoni de la humanitat de la UNESCO. Hi podrem contemplar Il 
Duomo, el Baptisteri, el Campanile di Giotto, la Santa Croce, la Piazza della 
Signoria i el Ponte Vecchio. Després de dinar hi haurà temps lliure. Al inal de 
la tarda tornarem a l’hotel per sopar-hi.

DIA 4: MONTECATINI – MUSEU FERRARI 
VERONA – LIDO DI JESOLO 
Esmorzarem a l’hotel i marxarem cap a Maranello per visitar el museo de la 
Ferrari. Posteriorment, dinar en ruta i continuació ins a la localitat de Verona, 
mundialment coneguda gràcies a l’obra de l’escriptor angls Shakespeare, que 
hi va situar la tragèdia de Romeo i Julieta. A més del llegat medieval de la 
ciutat, podrem veure el famós balcó de la Casa de Julieta. Finalitzarem el dia 
a la costanera vila de Lido di Jesolo, molt propera a Venècia. Allotjament a 
l’hotel i sopar.

DIA 5: VENÈCIA 
Després d’esmorzar sortirem per agafar el vaporetto que ens portarà ins a 
Venècia. Un cop allà, farem una visita amb un guia local del centre històric i 
de la Plaça de San Marco. Hi destaquen la Basílica i el Palau Ducal (entrada in-
closa). Després dinarem i hi haurà temps lliure per passejar, fer alguna com-
pra o un passeig en gòndola. Finalment tornarem amb el vaporetto a Punta 
Sabbioni on el bus ens esperarà per portar-nos a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 6: VENÈCIA - BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel i, a l’hora convinguda, trasllat ins a l’aeroport. Un cop l’avió 
ens deixi a Barcelona, un bus ens traslladarà ins al centre escolar.

	 El preu inclou:

•	 Trasllats en bus: escola – port de BCN i aeroport BCN – escola
•	 Ferri BCN – Gènova. Passatges en butaques, amb sopar i 

esmorzar
•	 Bitllets d’avió Venècia – Barcelona
•	 2 nits en hotels 3* a la rodalia de Florencia en habitacions 

múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb beguda + 
esmorzar)

•	 2 nits en hotels 3* a la rodalia de Montecatini Terme en 
habitacions múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb 
beguda + esmorzar) 

•	 1 dinar a Pisa, 1 dinar a Florència, 1 dinar en ruta entre 
Maranello i Verona i 1 dinar a Venècia

•	 Entrades a l’Acadèmia de Florència amb guia local, al Museu 
Ferrari i al Palau Ducal de Venècia

•	 Guia acompanyant del dia 2 al 6
•	 Bitllets del vaporetto per arribar a Venècia i tornar a Punta 

Sabbioni
•	 3 gratuïtats per a professors amb un mínim de 50 alumnes 

de pagament
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 IVA i Taxes de l’aeroport
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

Serveis opcionals:

•	Guia de suport per fer els tràmits al port de Barcelona
•	Assegurança opcional de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especiicades i serveis no descrits en el programa

Gener, Febrer, Març, Octubre fins 04/11/2011 

Grup 35-45 persones 649€ 

Grup 46-52 persones 629€ 

Preu per persona en habitació múltiple
amb règim Pensió Completa 1-15 Abril i 1-15 Juny

Grup 35-45 persones 659€ 

Grup 46-52 persones 639€ 

Preu per persona en Pensió Completa:

Pisa - Florència  
Venècia
6 dies / 5 nits 

Opció més econòmica amb 

Mitja Pensió 60€ menys 

per persona!!

Ingrés a la galeria de la academia amb Guia Local*
La reserva del grup de estudiants es fa amb 2 mesos d’anticipació, existeixen ja uns llocs d’estudiants, si 
aquests ja estan ocupats llavors es farà la reserva amb anticipació no com a grups d’estudiants sinó com a 
menors de 18 anys i els estudiants hauran de dur el document d’identitat. Si al grup li assignen un lloc com 
a grup d’estudiants serveix la llista amb tots el noms del escolars que entraràn amb la irma del director del 
col·legi i les dades del centre. Entren 25 alumnes per torn.

Ingrés al Museo Ferrari**
La reserva del grup es fará amb 2 mesos d’anticipació, si el grup vol fer una visita guiada del museu tindrà 
un cost de 160€ i durarà 1 hora. Existeix també la opció de fer la visita + un laboratori (on els alumnes 
interactuen amb els cotxes). Aixó tindrá un cost de 260€, el màxim permés per a les visites guiades és de 
25 estudiants per guia i per laboratori. Serveix el nom de l’escola amb totes les dades d’aquesta, nom del 
educador que acompanya el grup i numero mòbil, número total d’estudiants i nom dels profesors.

Ingrés al Palau Ducal***
La reserva del grup es farà amb 2 mesos d’anticipació, en el preu està inclosa l’entrada al Palau Ducal i els 
auriculars. Si el grup vol un guia per el palau, el cost es de 180€ per a grups no majors de 25 persones.

Tot inclòs!

ferri - avió
anada tornada


