
VIATGE NORD D’ITÀLIA (1-5 D’ABRIL DE 2019) 

 

Dilluns, 1 d’abril de 2019 

Barcelona - Milà (Vueling) Vol a les 07:40 hores amb arribada a les 09:20 hores. 

Recollida del bus privat a l’aeroport de Milà i sortida en direcció a Verona. Visita de la 

ciutat i dinar pel nostre compte. Sobre les 16:00 hores sortida cap a l'hotel (3*) de Lido 

de Jesolo (Venècia). Allotjament i sopar. 

 

Dimarts, 2 d’abril de 2019 

Lido de Jesolo - Venècia - Lido de Jesolo. Esmorzar a l’hotel i visita de la ciutat de 

Venècia. Vaporetto inclòs. Dinar pel nostre compte. Sopar a l’hotel. 

 

Dimecres, 3 d’abril de 2019 

Esmorzar a l’hotel i sortida de Lido de Jesolo cap a Bolonya. Visita de la ciutat. Dinar 

pel nostre compte. Continuarem la ruta en autocar fins arribar a Montecatini 

(Florència). Allotjament a l’hotel (3*) i sopar. 

 

Dijous, 4 d’abril de 2019 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Florència. Visita de la ciutat i entrada als museus. 

Dinar pel nostre compte. Tornada a l’hotel de Montecatini i sopar. 

 

Divendres, 5 d’abril de 2019 

Esmorzar a l’hotel i sortida  direcció Siena. Visita de la ciutat i dinar pel nostre compte. 

Després de dinar sortida cap a Pisa. Visita de la ciutat i presentació a l’aeroport de 

Pisa a les 20:30 hores. 

Sortida del vol de la companyia Vueling a les 22:30 hores i arribada la matinada de 

divendres a dissabte a les 00:20 hores. 

 



Preu del viatge: 480€ aproximadament (dependrà del total d’alumnes i del preu final 
del vol). 

 

El viatge inclou: 

-Bitllet d’avió en classe turista, taxes i facturació d’una maleta (23 kg) + 1 maleta 
(10kg) cabina. L’hora dels vols encara està pendent de confirmació. 

-Autocar durant tot l’itinerari per Itàlia. 

-Permisos, taxes, Check points. 

-Allotjament 4 nits en hotels de 3* (pendents de confirmació) en règim de mitja pensió. 

-Vaporeto privat (Punta Sabioni-Venècia-Punta Sabioni). 

-Assegurança de viatge amb la companyia INTERMUNDIAL. 

 

El viatge no inclou: 

-L’esmorzar del primer dia, els dinars de tots els dies i el sopar de l’últim dia. 

-Begudes en el sopar de l’hotel. (aigua sí) 

-2,70€ per persona i per trajecte per arribar a l’aeroport de Pisa 

-Taxes turístiques d’estada a Montecatini (1€ per persona i nit. Pendent de 
confirmació). 

-Fiança hotels: 10€ a Lido di Jesolo i 15€ a Montecatini. 

-Assegurança de despeses de cancel·lació. 

 

DOCUMENTACIÓ 

-Els menors de 18 anys hauran de portar passaport (vigència mínima de 6 mesos) o 
DNI en regla, juntament amb l’autorització paterna per viatjar, que es pot fer en 
qualsevol comissaria. 

-Els alumnes no ciutadans de la CEE hauran de consultar al seu consolat/ambaixada 
els visats o permisos corresponents per poder efectuar el viatge. 

-Targeta Sanitària Europea 

 

IMPORTANT: Aquells alumnes que vulguin costejar-se el viatge, tenim a la vostra 
disposició butlletes per a una rifa. Qui en vulgui, em busqueu (Irma Mesalles) a l’hora 
del pati al departament de català i us les donaré. 


