European Gravitational
Observatory—Itàlia
#TEMÀTIC
Del 24 al 28 d’abril de 2019.
PREU PER PERSONA DES DE
SOCI NO SOCI
Habitació doble 1.100 € 1.250 €
Supl. individual
250 €
EL NOSTRE PREU INCLOU

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia
VUELING: BARCELONA – FLORENCIA i
PISA – BARCELONA.
•Taxes d’aeroport a confirmar el dia
d’emissió del bitllet.
•Autocar de luxe durant tots els
desplaçament.
•Estada de dues nits a l’HOTEL MINERVA
(4*) o similar amb esmorzar inclòs a
Arezzo
•Estada de dues nits a l’HOTEL GRAND
BONANNO (4*) o similar amb esmorzar
inclòs a Pisa.
•Visita privada guiada de Florència,
Arezzo, Siena, San Gimignano, zona de
Chianti, Pisa i Lucca.
•Visita privada a les installacions del
European Gravitational Observatory –
VIRGO.
•Excursió privada guiada de dia sencer a
la zona de La Cinque Terre, inclou bitllet
pels trams en tren.
•Guia acompanyant de la nostra agència
amb un mínim de 30 persones.
•Documentació de viatge.
•Assegurança cancellació i assistència en
viatge.
EL NOSTRE PREU NO INCLOU

•Entrades als monuments
visites.
•Propines xofer i guia.

durant

les

•Serveis no especificats amb anterioritat.

NOTA: Pressupost calculat amb data 30
d’octubre de 2018 per un grup de 30
persones. Qualsevol alteració en el
nombre de participants, tarifa aèria o
serveis terrestres implicaria una variació
en el preu final.
Disposem de PLACES LIMITADES degut a
l’alta ocupació a la zona de la Toscana per
aquestes dates, pel que recomanem que
si estan interessats realitzin la reserva en
ferm el més aviat possible.
RESERVA EN FERM
Per realitzar la reserva en ferm es
necessària la fotocopia del DNI i un dipòsit
de 350 € per persona.

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228

24 abril BARCELONA – FLORENCIA –
AREZZO
Vol amb destí Florència. Arribada, assistència
i trasllat fins a Florència per realitzar la
visita privada guiada de la ciutat incloent
recorregut amb autocar i una part a peu pel
centre de la ciutat des de l’Acadèmia fins al
Ponte Vecchio passant pel Duomo. Temps
lliure. Possibilitat de realitzar la visita del
Museu Galileo i la Basílica de Santa Croce on
es troba la tomba de Galileo. Trasllat per
carretera fins a la ciutat medieval d’Arezzo.
Arribada i allotjament a l’HOTEL MINERVA
(4*) o similar.
25 abril AREZZO – SIENA – AREZZO
Esmorzar. Al matí, visita privada guiada
de la ciutat d’Arezzo, joia amagada a la
Toscana oriental. Els carrerons del casc antic
desvelen les restes dels orígens etruscs i
romans i també empremtes de l’època
medieval com per exemple l’imponent
catedral gòtica i la singular Plaça Major. A la
tarda, visita privada de la ciutat de
Siena. Caminant pels principals carrers de
Siena podran percebre l’ambient medieval i
veuran els elegants edificis on vivien les
famílies més riques de la ciutat entre ells el
Palazzo Salimbeni i el Palazzo Tolomei.
Recorregut per la ruta que fan els peregrins
per arribar fins a la catedral. Continuació fins
a la Piazza del Campo on es celebra el Palio.
Tornada a Arezzo. Allotjament.
26 abril AREZZO – ST GIMIGNANO –
CHIANTI – PISA
Esmorzar. Al matí, sortida fins al poble de
Sant Gimigniano. Arribada i visita privada
de San Gimignano, coneguda com “La
ciutat de les Mil Torres” i declarada Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO al 1990. Les
seves 14 torres medievals son un símbol de
l’antic
poder
dels
seus
habitants.
Continuació amb la ruta fins arribar a la
regió de Chianti, un entorn de turons verds
i carregat de vinyes i bodegues que
protagonitzen el paisatge més característic
de la Toscana. Continuació fins a Pisa.
Arribada i acomodació a l’HOTEL BONANNO
(4*) o similar.
27 abril PISA
Esmorzar a l’hotel. Trasllat fins a les

installacions de l’European Gravitational
Observatory (EGO) a les afores de Pisa.
Arribada i visita incloent la xerrada de les
connexions entre la investigació que fan a
Virgo i l’astronomia, durada aproximada de
dues hores i mitja a tres hores. La detecció
d’ones gravitacionals obrirà una finestra
totalment nova en l’observació de l’Univers i
en la comprensió del seu origen i evolució.
Aquests estan representats per l’observació
de la llum i altres ones electromagnètiques
emeses per estrelles, galàxies i altres cossos
celestes i per la detecció de partícules i raigs
còsmics. A la tarda, visita privada guiada
de Pisa, la ciutat on destaca el Camp de les
Meravelles,
on
s’aixeca
el
conjunt
monumental format per la Catedral, la Torre
Reclinada i el Baptisteri. Temps lliure.
Allotjament.
28 abril PISA – CINQUE TERRE – LUCCA PISA – BARCELONA
Esmorzar. A primera hora, sortida de
l’hotel per anar fins a la zona coneguda com
la Cinque Terre i realitzar l’excursió de
dia
sencer
a
les
regions
més
espectaculars de la Riviera Liguriana
italiana, on es realitza la verema en barca,
les poblacions son de difícil accés collocades
en petites cales al costat del mar. Des de
La Spezia realitzaran un curt trajecte en tren
fins a Riomaggiore, per seguir amb un
agradable passeig pel conegut “Camí de
l’Amor” fins a Marola, encantadora població
de pescadors, amb cases pintades amb
colors llampants. Continuació amb tren fins
a Vernazza. Continuació per carretera fins al
poble de Lucca, visita privada guiada, una
magnífica ciutadella rodejada de muralles
medievals
amb
portes
i
defenses.
Continuació fins a l’aeroport de Pisa. Tràmits
d’embarcament. Sortida amb el vol regular
amb destí Barcelona. Arribada.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

