
Illes Eòlies.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

Bitllet d’avió, classe turista, companyia 

VUELING: BARCELONA – CATANIA – 
BARCELONA. 

Taxes d’aeroport. 

Bitllet de ferri Milazzo – Lipari – Milazzo 

i Lipari – Vulcano – Lipari. 

Trasllats aeroport – port – aeroport a 

Sicília. 

Trasllats port – hotel – port a Lipari. 

Estada de 4 nits a l’HOTEL 

BOUGAINVILLE (4*) o similar a Lipari 
amb esmorzar inclòs. 

Estada d’1 nit a l’HOTEL KATANE (4*) o 

similar a Catània amb esmorzar inclòs. 

Visites a peu de Lipari i Catània (sense 

entrades). 

Excursió privada amb vaixell a les illes 

de Panarea i Stromboli. 

Excursió privada amb vaixell a les illes 

de Lipari i Salina.  

Àpats: tres dinars. 

Guia acompanyant local de parla 

espanyola durant tot l’itinerari. 

Guia acompanyant de la nostra agència 

amb un mínim de 20 persones. 

Assegurança de cancel·lació i 

assistència en viatge (cia. AXA, modalitat 
AON VIP 2021). 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

Begudes durant els àpats inclosos. 

Propines a guies i xofers. 

Servei de maleters. 

Taxa turística (pagament directe 10,50 

€ per persona). 

Serveis no especificats amb anterioritat.  

 

 

Del 18 al 23 de setembre de 2022 

18 set. BARCELONA – CATÀNIA – 
MILAZZO – LIPARI 
Sortida amb vol regular amb destí Catània. 
Arribada, assistència i trasllat per carretera 
fins al port de Milazzo. Tràmits 
d’embarcament a bord del ferri regular. 
Sortida amb destí Lipari (trajecte d’una hora 
aproximadament). Arribada i trasllat a 
l’HOTEL BOUGAINVILLE (4*) o similar. 
Allotjament. 
 

19 set.  LIPARI – PANAREA – 

STROMBOLI – LIPARI 
Esmorzar. Al matí, visita privada y 
guiada a peu de la ciutat de Lipari. 
Temps lliure per visitar el museu 
d’antropologia o fer una visita en bus de 
l’illa. A les 12.00 hores, excursió privada i 
guiada amb vaixell a les illes de 
Panarea i Stromboli. Sortida en vaixell cap 
a l’illa de Panarea. Realitzaran una primera 
parada a la Badia de Calajunco, una de les 
més boniques de l’arxipèlag, amb una aigua 
transparent on es pot veure el fons volcànic 
des del vaixell. Continuació fins al port de 
Panarea. Temps lliure per visitar el poble ple 
de petits comerços. Allunyant-nos dels illots 
per mar podran veure el fenomen de les 
“bombolles submarines” produïdes per les 
fumaroles volcàniques. Continuació fins a 
Stromboli passant pels illots de Lisca Bianca, 
Dattilo i Spinazzola. Parada a l’illa, 
considerada la més suggestiva de les Eòlies, 
on podran relaxar-se a la platja de sorra 
negra o donar un passeig pels carrers del 
poble. Aconsellem arribar fins a la plaça 
principal per a contemplar el panorama que 
es veu des d’alt. Al capvespre, es dirigiran 
cap a Strombolicchio, un majestuós coll 
volcànic en forma de castell medieval que 
allotja un far, especial per a navegar per 
aquestes aigües. Arribaran fins sota de la 
“Sciara del fuoco”, pendent empinada 
solcada per torrents de lava, i faran una 
parada per veure les inoblidables erupcions 
“stromboliane”, que son un espectacle de la 
natura. Tornada a Lipari a última hora. 
Allotjament a l’hotel. 
 

20 set. LIPARI – SALINA – LIPARI 
Esmorzar. Al matí, excursió privada i 
guiada amb vaixell a la illa de Salina. 
Sortida en vaixell des del port de Lipari cap 
a la zona nord-est de l’illa, contemplant el 

#VALLESCLUB 

Monte Rosa i el petit poble de Canneto. 
Faran una primera parada a les antigues 
canteres de pedra tosca, de on s’extreia la 
pedra tosca abans de que les Illes Eòlies 
fossin declarades Patrimoni de la Humanitat. 
Aquí podran banyar-se a les aigües 
transparents d’aquest meravellós mar. El 
viatge continua cap la descoberta Salina, 
anomenada pels grecs Didyme (bessona). 
Navegació a lo llarg del Capo Faro i Malfa, 
arribant a la Badia de Pollara, famosa 
gràcies a la pel·lícula “Il Postino” amb 
Massimo Troisi, on faran una parada per 
tornar-se a banya i per a contemplar aquest 
racó paradisíac. Continuació amb la 
navegació, passant per Rinella i faran una 
llarga parada a Lingua per visitar el petit 
poble, el llac de sal, antiga salina en època 
dels romans i del que l’illa agafa el nom. 
Dinar d’entrepans típics, el famós “pane 
cunzatu” i granissat dels millors de 
l’arxipèlag. Durant el trajecte de tornada, 
vorejaran la costa per la por sud-oest de 

Lipari amb coves encantades i els seus 
“farglioni” on podran banyar-se abans 
d’arribar. Allotjament a l’hotel. 
 

21 set.  LIPARI – VULCANO – LIPARI 
Esmorzar. Al matí, sortida en ferri regular 
cap a l’illa de Vulcano.  Opcional: Tresc 
guiat de tres hores aproximadament 
fins al cim del volcà de l’illa, desnivell de 
391 metres. Al cim hi trobaran un crater de 
500 metres de diàmetre des de on tindran 
vistes espectaculars i del que emana vapors 
calents i una forta olor a sofre. Temps lliure 
per passejar o banyar-se al fang (no inclòs). 
Aquest bany es fa en una piscina natural 
calenta. Dinar. A mitja tarda, tornada amb 
ferri cap a Lipari. Allotjament a l’hotel. 
 

22 set.  LIPARI – MILAZZO – CATANIA 
Esmorzar. Trasllat al port de Lipari. Tràmits 
d’embarcament al ferri amb destí Milazzo. 
Arribada i trasllat fins a Catània. 
Acomodació a l’HOTEL KATANE (4*) o 
similar. Dinar. A la tarda, visita privada i 
guiada a peu de la ciutat situada al peus 
del Etna. Allotjament.  
 

23 set. CATANIA – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Sortida 
amb vol regular de la companyia VUELING 
amb destí Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble       1.995 € 
Suplement individual  410 €  

 

Supl. Treeking illa Vulcano   50 €  

NOTA: Pressupost calculat amb data 15 
de desembre per un mínim de 20 
persones. Qualsevol alteració en la tarifa 
aèria, data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


