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DIA 1: VIATGE EN FERRI
Trasllat en bus al port de Barcelona. Embarcament en el Cruise Ferry 
de Grimaldi Lines. Sopar self-service i allotjament en butaques (cama-
rots quàdruples si hi ha opció). Animació a bord: saló amb música en 
viu i discoteca, videojocs, i piscina amb bar i solàrium. 
 
DIA 2: ARRIBADA AL PORT DE CIVITAVECCHIA - ROMA
Esmorzar i matí a disposició en el vaixell. Dinar self-service. Arribada 
a Civitavecchia a la tarda. Desembarcament i partença cap a Roma. 
Arribada a l’hotel, allotjament i sopar.

DIA 3: ROMA

Desdejuni a l’hotel i de seguida sortida cap a la Basílica de Sant Pere, 
la més gran del món. Hi podrem admirar la Pietat de Miquel Àngel, 
els mosaics d’altres grans artistes i el baldaquí de bronze obra de Ber-
nini. Passeig per la Plaça de Sant Pere, també de Bernini.

Després dinarem i a la tarda es farà una visita panoràmica amb guia 
local del Fòrum Imperial, la Plaça Venècia, el Campidoglio, el Coliseu 
i la Plaça d’Espanya. Tornada a l’hotel per sopar-hi. 

DIA 4: ROMA – SIENA – SAN GIMIGNANO – MONTECATINI TERME

Esmorzar i sortida cap a Siena. Visita d’aquesta ciutat medieval amb la 
famosa Catedral i la Plaça del Camp. Després dinarem i sortirem cap a 
Sant Gimignano, la ciutat de les belles torres. Al vespre arribarem a la 
ciutat termal de Montecatini. Allotjament i sopar a l’hotel.

DIA 5: FLORÈNCIA

Desdejuni i sortida cap a Florència. Primerament, entrarem a 
l’Acadèmia per veure-hi el David de Miquel Àngel i d’altres impor-
tantíssimes obres d’art. A continuació farem una panoràmica, amb un 
guia local, d’aquesta ciutat que forma part del patrimoni de la huma-
nitat 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. A la inal de la tarda 
tornarem a l’hotel per sopar-hi.

DIA 6: PISA – LUCCA- BARCELONA 

Esmorzarem i sortirem cap a Pisa* per veure-hi el “Campo dei Mira-
coli” on hi ha el Baptisteri, la Plaça del Duomo i la Torre Inclinada. 
Posteriorment, dinar i partença cap a l’aeroport per agafar el vol de 
tornada a Barcelona. Trasllat en bus al centre escolar.

* Si l’horari del vol ho permet, abans d’arribar a Pisa ens aturaríem a 
la ciutat de Lucca.

1 Opció 
en Pensió Completa

Gener, Febrer, Març fins 14/03/2011

35-45 persones: 619€ 

46-52 persones: 609€ 

Març 15/03/2010 octubre fins 04/11/2011

35-45 persones: 629€ 

46-52 persones: 619€

Abril, Maig, Juny (01/06/2010-15/06/2010)

35-45 persones: 639€ 

46-52 persones: 629€
Juny-Setembre: 

(16/06/2011-30/06/2011, 08/09/2010-30/09/2010)
35-45 persones: 649€ 

46-52 persones:  639€ 

El preu inclou:
•	Trasllats en bus: escola – port de BCN i aeroport BCN – escola - Ferri 

BCN – Civitavecchia
•	Passatges en butaques amb sopar, esmorzar i dinar.
•	Bitllets d’avió Pisa - Barcelona
•	2 nits en hotels 3* a la rodalia de Roma 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 habita-

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

•	1 dinar a Roma, 1 dinar a Siena, 1 dinar a Florència i 1 dinar a Pisa
•	Guia acompanyant a Itàlia del segon dia ins a l’ultim dia
•	Entrades a l’Acadèmia de Florència amb guia local
•	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 de cancel·lació

Preu per persona: 

Roma - Florència 
Pisa
6 dies / 5 nits  (ferri - avió)
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Opció més econòmica,

 amb Mitja Pensió 50€ 

menys per persona !!!

TOTES LES VISITES ALS MUSEUS I MONUMENTS INCLOSOS EN L’OFERTA ESTA SUBJECTES A DISPO-
NIBILITAT DEPENENT DEL MOMENT DE LA RESERVA.

Ingrés a la galeria de la acadèmia 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 de estudiants llavors 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.

dues opcions

per viatjar!! 


