
 
 
 
 
 
 

 
  

DOLOMITES : PAISATGES  MÀGICS   AL   SUD  
DELS ALPS   I LLACS ITALIANS  

 blocs immensos de roques sobre prats verds i  

xalets de fusta que conformen un paisatge únic al món.  
 
DEL  03 AL  10  D’AGOST 
 
03/08 : COMARQUES  –  PIEMONT   ( 770  km ) 

Sortida al matí direcció França, esmorzar en ruta i 
continuació cap a  Orange , Valence Dinar en ruta 
i Continuarem  el  viatge   fins   Vall d’ Isere   
gaudint d’un recorregut panoràmic tot creuant 
boscos i cims dels Alps francesos.   Arribada  a  
zona Turin  . Sopar i  allotjament  a l’hotel .  
Qui ho volgui possibilitat de arribar amb avió a 
Turin a l’ hotel i trobarse amb la resta del grup . 
 
04/08 .   -   PIEMONT – TRENTO    340 KM  
Esmorzar i  Recorregut   per la regió del  Piemont  .  Dinar  en ruta  .   A  la tarda  sortida cap  a Trento  , 
capital del Trentino. Arquitectura , art , natura , ciutat  universitària  l’ han fet una ciutat  molt bonica. 
Sopar i allotjament  a l’ hotel  
 
05/08 : ELS DOLOMITES DE BRENTA ( 220 km ) 
Després d’ esmorzar sortida  cap  Madona de Campiglio  estació d’ hivern   amb pistes d’ esqui  passant per 
poblets pintorescs   dominats  per el majestuós Brenta .  Dinar en ruta i a la tarda continuarem  trajecte 
visitant  i disfrutant  dels bonics  paisatges .  Sopar  i allotjament  a  Trento 
 



06/08  : GRAN  RUTA  DELS DOLOMITES  I CORTINA D’AMPEZZO( 318 km ) ) 
Esmorzar , aquest mati sortirem en direcció nord per endinsar-nos a la Vall de Gardena que ens oferirà uns 
paisatges impressionants . L’itinerari ens portarà a Cortina d’Ampezzo, capital de les Dolomites i estació de 
muntanya . Dinarem i a la tarda  farem  el camí de retorn cap  a  Trento   seguirem  la ruta a través del Coll 
del Pordoi de 2239 m.  el més alt de les Dolomites, i alhora el més impressionant per les panoràmiques que 
s’hi poden albirar. Continuarem tot vorejant Canezei , punt de sortida de nombroses excursions  i escalades 
al massís de la Marmolada de 3342 m.  Arribada a  Trento  Sopar i allotjament. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
07/08:TORÍ - LLAC DE GARDA –LECCO( 198 km) 
Esmorzar i sortida per descobrir el Llac de Garda, un dels més grans del país . Visitarem  Sirmione ,  bonica  
població  medieval  situada a les vores del llac , passejarem pel  centre històric amb el seu  castell Rocca 
Scalifera  i les esglésies de Santa Maria dell Neve i de San Pietro in Mavino. Dinar i a la tarda arribarem a  la  
regió del Llac de Lecco .. sopar i allotjament. 
 
08/08 : COMO – LUGANO ( 128 km ) 

 Després  d’ esmorzar anirem   bordejarem el Llac Como , amb unes vistes  fantàsrtiques  fins  a  
Menaggio , centre turístic important del Llac . Temps per passejar   i  trajecte cap al  Llac  Lugano 
. Dinar  temps  per visitar els seus jardins i sortida cap a  zona Como . Sopar i 
allotjament . 
 
09/08 .-   LLAC MAGGIORE  ( 198 KM ) 

 Esmorzar i sortida  cap al Llac Maggiore ,  agafarem un vaixell fins arribar a la Illes Borromeo  . 
Visita  i tornada  cap Stresa   farem camí vorejant  el Llac Maggiore  fins  a  Mila. 
 
10/08 .-   MILA 

Esmorzar ,Temps per  visitar el centre de   Milà  i  sortida cap  a l’ aeroport  
vol d’ avió   Milà  a  Barcelona   Arribada i trasllat a  comarques  . 
 
Preu per persona hab doble  RESERVA  ANTICIPADA  ABANS  DEL   10 ABRIL  2018  :  
Anada  amb  bus i tornada amb avió    :   1216  €  
Suplement   individual   : 195 .00 €     Assegurança cancel.lació  :   22   € Preu  sense  reserva anticipada   :  1316  € 
CONSULTI SUPLEMENT     OPCIÓ  ANADA  AVIÓ   DIA 3  D’ AGOST   BARCELONA   -  TURIN     
 

INCLOU : Viatge en cómode autocar , pensió completa tot  al viatge amb   dinars en ruta , guia acompanyant  tot el viatge ,  
vaixell illes Borromeo, Hotels  3  i 4  estrelles  , assegurança turistica , avió de tornada  Mila – Barcelona – Trasllat a comarques  
No inclou  :  Cap trajecte ó servei no indicat en programa . Hi ala possibilitat de  agafar algun funicular per pujar a alguna 
muntanya , pendent de  saner horaris  i   preus  
 
PER  LA PUBLICACIÓ DEL PROGRAMA  AMB  TANTA ANTEL.LACIÓ   falta detall  itinerari d’ algun dels dies , pendent de saber    horaris de llocs a visitar . 

L’ ordre de les visites pot canviar CAL  DNI  VIGENT    ENTREGAR  CÓPIA A  L’ AGÈNCIA DE   VIATGES 
Minim grup  .  20 PERSONES  


