LLUIS COMPANYS
VIATGE PER LA TOSCANA - FERRI
DEL 23 AL 29 DE MARÇ 2019

DS.
23/3 RIPOLLET– PISA (nit en ruta)
Lloc de presentació:

IES Lluis Companys
Carrer Balmes (Davant de l’Ajuntament)
Ripollet

Hora de presentació:
Hora de sortida:

19.30h
20.00h

Un autocar de 70 places de la cia SANTMARTI, us passarà a recollir per començar el circuit cap a Itàlia.
Nit en ruta.
Conductor que farà el circuit: A CONFIRMAR
Conductor que carrega:

us el donarem el dia d’ abans de la sortida del grup.

Recordeu que tothom ha de portar la documentació en regla. DNI original + permís de la policia o bé
passaport personal. Agrairíem que comproveu la documentació dels alumnes que no siguin de la
comunitat europea. Gracies
Nit en ruta creuant França (hi ha unes 12 hores fins a Pisa) fent les parades reglamentàries pel camí.

Dg.
24/3 PISA – LUCCA – MONTECATINI TERME
Esmorzar per compte del grup i arribada a Pisa a primera hora del matí cap a les 10.30h.
L ’ autocar ens deixarà al pàrquing d’ autocars i des d’aquí anirem tot passejant a visitar el centre
d’aquesta bonica ciutat. Visita per compte del grup del Camposanto: Baptisteri, Catedral i la famosa
Torre Inclinada que la veurem per fora. Aprofitarem per fer les fotos i selfies de rigor. També ens podem
apropar al riu fent un tomb, aquesta zona no és tant coneguda.
Recollida del grup, per anar cap a Lucca.
Temps per visitar aquesta ciutat emmurallada, podem recórrer tota la muralla. També podem veure la
Piazza dei Duomo, amb la Catedral, els palaus i les moltes places que hi trobem, tot això ho podem fer
en bicicleta, ja que podem llogar-les i fer un tomb per la ciutat amb elles (opcional 16€ per persona
opcional i a pendent de reservar i confirmar, 1 mes abans de la sortida del viatge).
Aprofitarem per dinar (lliure).
Després sortida cap a Montecatini (per hores de conducció l’autocar haurà d’estar parat a les 17.0017.30h)
Arribada a l’hotel i distribució d’habitacions.
HOTEL MIRÓ 3***
Viale Alessandro Bicchierai, 82
Montecatini Terme
Tel. 0039 0572 386055
Distribució d’habitacions: 53 alumnes + 4 professors + 1 conductor
24 nois:
29 noies:
4 Professors: 2 dobles
1 Conductor: 1 individual
A l’ arribada del grup l’hotel ens demanarà una fiança de 10 € per alumne, que es tornarà sempre que
no hi hagi cap desperfecte.
TAXA D’ALLOTJAMENT: L' ajuntament de Montecatini fa pagar als turistes a l' arribada a l' hotel 1€ per
persona i per nit en els hotels de 3 estrelles. Ho demanaran a la vostra arribada. Pagament en efectiu.
Una miqueta de temps lliure abans de sopar per veure aquesta bonica i tranquil·la localitat.
El sopar a l’hotel és com a màxim a les 21.00h. Després d’ aquest horari, el servei no es garanteix.
Sopar i allotjament.

Dl.
25/3 MONTECATINI – FLORENCIA - MONTECATINI
Esmorzar aviat i sortida cap a Florència.
L’autocar ens deixarà el més proper possible a la zona de l’Accademia (Via Dogama) o al costat del riu,
segons anem de temps, aquí descarregarem, per començar la visita de la ciutat acompanyats de 2 guies
oficials.
Confirmada a les 10.00h, la visita guiada (lloc de trobada a confirmar) amb 2 guies oficials per fer el
centre històric de la ciutat, visita guiada dels exteriors. Punt de trobada amb el guia Sr. Giuseppe
Monti (0039 3358055358) davant el Duomo per començar la visita guiada amb auriculars. Visitarem
els llocs més emblemàtics de la ciutat: Duomo, barri medieval, Piazza Republica, Ponte Vecchio, Piazza
della Signoria....

En acabar, podem anar a visitar Il Duomo, on podem veure la magnífica Catedral. L’entrada a la Catedral
és gratuïta, però si volem visitar la resta: la famosa cúpula de Brunelleschi, el Baptisteri amb les “portes
del paradís” i el Campanille de Giotto és de pagament i s’ha de reservar.
En el cas que voleu que us reservem i paguem l’ entrada al Complex del Grand Duomo, el ticket te un
preu de de 18 € i dona dret a visitar: Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la Cupola di Brunelleschi (S’
HA DE FER RESERVA ON LINE PER PODER PUJAR A LA CUPULA AL MATEIX MOMENT QUE ES COMPRA
EL TIQUET, sinó no us deixaran pujar), il Campanile di Giotto, il Battistero di San Giovannil, la Cripta di
Santa Reparata. Cap reserva feta a dia d’ avui.
Dinar lliure.
També anirem tot passejant creuant la Piazza della Signoria, on hi trobem rèpliques d’estàtues tant
importants com el David i arribarem fins el Ponte Vecchio.
Anirem cap a la Piazza de Santa Croce, on hi trobem l’església del mateix nom, on hi han els sepulcres
d’importants personatges italians com Miquel Angel, Maquiavel, Galileo, Rossini. Pel camí hi trobem la
Sinagoga, per si hi volem parar.
Després quedarem amb el conductor, que ens estarà esperant al costat del riu per tornar cap a
Montecatini.

El sopar a l’hotel és com a màxim a les 21.00h. Després d’ aquest horari, el servei no es garanteix.
Sopar i allotjament.

Dm.
26/3 MONTECATINI – FLORENCIA - MONTECATINI
Esmorzar aviat i sortida cap a Florència.
Arribada a Florència l’autocar ens deixarà al costat del riu i podem anar tot passejant per la vorera fins el
Ponte Vecchio.
A les 10 i 10:30hrs, tenim reserva feta al Palazzo Pitti amb els números de reserva 7509291 i 7509297
(recordeu portar la carta de l’ escola conforme esteu fent un viatge cultural juntament amb el llistat d’
alumnes i professors amb DNI i data de naixement del grup signat i segellat per el centre).
En sortir tenim reserva feta a les 11 i 11:30h als Jardins de Bóboli, que son els Jardins del Palazzo Pitti
amb els números de reserva 7509302 i 7509300 (recordeu portar la carta de l’ escola conforme esteu
fent un viatge cultural juntament amb el llistat d’ alumnes i professors amb DNI i data de naixement
del grup signat i segellat per el centre).
A la sortida anirem cap a la Plaça della Signoria, i seguirem cap a la zona de San Lorenzo.
Anirem cap a la zona de la Basílica de San Lorenzo, on hi trobem les famoses Capelles Medicis, la
veurem per fora i també, el Palazzo Medicci Ricardi i anirem cap a la Galleria della Accademina on
tenim reserva feta a les 13:00h en 2 grups: 23 pax rva. nº 7517464 i 22 pax 7517468 per visitar el
famós David de Miquel Angel . Entrada gratuïta pels menors de 18 anys de la Comunitat Europea. Però,
recordeu portar la carta de l’ escola conforme esteu fent un viatge cultural juntament amb el llistat d’
alumnes i professors del grup signat i segellat per el centre i els números de reserva.
Després tindrem temps lliure per dinar per la zona
A la tarda podem acabar de visitar la ciutat i fer les darreres compres.
Tornarem a quedar amb el conductor per tornar cap a Montecatini.

El sopar a l’hotel és com a màxim a les 21.00h. Després d’ aquest horari, el servei no es garanteix.

Sopar i allotjament.

Dc
27/03 FLORENCIA – SANT GIMIGNANO – SIENA – FLORENCIA
Esmorzar i recollida de l’equipatge. Sortida cap a San Gimignano
Cap a les 09.00hrs, sortirem cap a San Gimignano, hi ha una horeta de camí. Arribarem cap a les 10.0010.30hrs. Arribada i temps lliure per visitar aquesta bonica ciutat amb les seves torres i palaus, passejar
una miqueta i fer compres.
A les 13.00hrs, sortirem cap a Siena. Hi ha uns 45 minuts. A l’ arribar a Siena, l’autocar ens deixarà al
pàrquing. Anirem passejant fins el centre.
Aquí podem aprofitar per fer el dinar lliure. Hi trobarem un munt de llocs on menjar trossos de Piazza o
paninis.
En acabar, podem començar a gaudir i visitar la ciutat: pl. del Duomo, pl. del Mercato, amb el Palazzo
Pubblico, la fortalesa Medicea i els seus bonics i tortuosos carrerons.
Temps lliure fins a l’ hora de la recollida del grup.
A les ...h, recollida del grup per anar cap a l’ hotel.
HOTEL EXECUTIVE****
Via Nazareno Orlandi, 3
53100 Siena
Telèfon: 0039 0577 331210
A l’ arribada del grup l’hotel ens demanarà una fiança de 10 € per alumne, que es tornarà sempre que
no hi hagi cap desperfecte.
TAXA D’ALLOTJAMENT: L' ajuntament de Siena fa pagar als turistes a l' arribada a l' hotel 2.50€ per
persona i per nit en els hotels de4estrelles. Ho demanaran a la vostra arribada. Pagament en efectiu.

Distribució d’habitacions: 53 alumnes + 4 professors + 1 conductor
24 nois:
29 noies:
4 Professors: 2 dobles
1 Conductor: 1 individual

Sopar i allotjament.

Dj
28/03 SIENA – SATURNIA – PITTIGLIANO – PORT CIVITAVECCHIA
Esmorzar i recollida de l’equipatge (que el deixarem a l’autocar).
Anirem cap a Saturnia que està a 130kms de Siena, un parell d’hores en autocar, depenent del transit.
Arribada a aquesta zona de Termes, on hi trobem les piscines naturals escalonades amb petites
cascades, dins d’un bonic paratge natural. Si voleu us podeu banyar, ja que les aigües sulfuroses estan a
37ºC, aquesta temperatura, juntament amb la composició de sofre, sulfat, carboni i bicarbonat fa que
tinguin propietats terapèutiques. IMPORTANT! Recordeu que aquestes termes son naturals i gratuïtes,
però que per la zona, no hi ha ni on canviar-se, ni banys, ni restaurants ni bars.
Després anirem cap a Pittigliano, que està a 30kms de Saturnia, una miqueta més de mitja hora de camí.
Arribada i ens deixarà per que anem cap al centre.
Visita lliure d’aquest bonic poble emmurallat d’origen etrusc. Aconsellem visitar el casc antic, el Castell
de Orsini i l’Aqueducte. Entrarem al casc antic per la Piazza Petruccioli, també podrem veure el barri
jueu i la Catedral de San Pietro y Paola. Son interesant les coves, que et donen una visió del recorregut
històric dels etruscs, però no crec que per temps ho puguem fer.
Cal tenir en compte, que és un poble petit on no hi ha molts restaurants per dinar a preu assequible.
Dinar lliure.
A l’hora assenyalada ....h, sortida cap a Civitavecchia.
Presentació al port. Haurem d’estar a les 21.00hrs al port de Civitavecchia per fer el check in. El vaixell
surt a les 23.00h.

Distribució de cabines: 53 alumnes + 4 professors + 1 conductor
24 nois: 6 de 4
29 noies: 5 de 4 + 3 de 3
4 Professors: 4 individuals
1 Conductor: 1 individual

Sopar inclòs en el vaixell.
Informació general dels àpats: Pel que fa a alumnes vegetarians, alumnes amb intoleràncies i
al·lèrgies...., celíacs: la companyia Grimaldi ens comunica el següent: no hi ha un menú específic per
aquestes persones. Tenen els productes però tant sols un cop a bord, es posaran d’acord amb el
comissari.
Per això informem al responsable del grup de presentar-se a recepció per que expliquin quina mena
de intolerància o al·lèrgia poden tenir, i posar- se d’ acord abans d’ entrar al restaurant (cal fer- ho una
vegada esteu ja heu embarcats i acomodat a les cabines)

Allotjament.
Al vespre podem gaudir de la discoteca.

Dv
29/03 PORT BARCELONA - BARCELONA
Esmorzar lliure
Dinar inclòs al vaixell.
Dia gaudint les instal·lacions del ferri.

Arribada al port de Barcelona, cap a les 19.00h: TERMINAL GRIMALDI
Moll Costa s,n
Tel. 902531333

A l’arribada al Port de Barcelona, desembarcarem i agafarem l’autocar que ens portarà de tornada a l’
institut.

Final del viatge!!!

