
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIATGES ROVIRA - Carrer Major, 25, 17190 Salt, Girona – Tel. 972 230 560 – www.ViatgesRovira.com 

 

7 DIES BUS 
 

SORTIDES BUS:     

15/07/18 (+90€) 

14/10/18- 19/05/19 

14/07/19 (+90) 
 

Preu Bus: 595€ 
Suplement Ind.95€ 

 

Paga i senyal 15€ al fer 

la reserva 
 

Resta 45 dies abans de 

sortir  
 

6 DIES AVIO 
 

SORTIDES AVIO:   

 16/07/18 (+120€) 

15/10/18 – 20/05/19   

15/07/19 (+120€) 
 

Preu AVIO: 695€ 
Suplement Ind. 75€ 

Portar DNI al fer la reserva 
 

Paga i senyal 150€  

al fer la reserva 
  

Resta 45 dies abans de 

sortir 
 

EL VIATGE INCLOU: 
 Autocar anada i tornada 

 Guia acompanyant tot el 

recorregut 

 5/6 nits hotel de 3*** a  

Montecatini segons opció 

escollida 

 Tots el àpats amb aigua i 

vi menys l’esmorzar del 

dia de sortida i el dinar del 

dia de tornada per els que 

tornen en avió. 

 Entrades i guies locals 

previstes el programa. 

 Assegurança de viatge i 

anul·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: Origen - Montecatini 
 

Sortida direcció Montecatini, pararem per 

esmorzar a càrrec dels Srs. Clients, 

dinarem en ruta (inclòs en el viatge), 

arribada a l’hotel per sopar i allotjament. 

Opció avió: 

Portar les maletes al bus per anar amb 

l’avio sense maletes. 

 

DIA 2: Montecatini – Pisa   
 

Esmorzar a l’hotel, sortida amb la nostre 

guia per anar a Pisa a buscar les persones 

que venen amb avió, seguidament visita a 

Pisa on veurem la famosa Torre inclinada, 

la plaça del miracle i altres atractius, dinar 

a l’hotel a la tarda visita a Montecatini 

amb la nostre guia, sopar i allotjament a 

l’hotel.  

Opció avió: 

Sortida d’origen amb un bus per anar a 

l’aeroport de Girona per agafar el vol a 

Pisa a on el nostre bus els estarà esperant i 

comença la visita guiada a Pisa. 

 

 

DIA 3: San Gimignano - Siena 
 

Esmorzar a l’hotel, sortida de dia complet 

amb una guia local anirem a San 

Gimignano un petit poble emmurallat 

amb el perfil de les seves torres que el fan 

únic, seguidament anirem a Siena a on 
dinarem, a la tarda visitarem Siena una de 

les ciutats mes boniques de la Toscana 

amb la seva plaça com a centre històric, 

sopar i allotjament a l’hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 4: Lucca - Pistoia  
 

Esmorzar a l’hotel al mati amb una guia  

local anirem a Lucca on visitarem Sant 

Michelle, Plaça Napoleó, Catedral, Carrer  

Fillungo dinar a l’hotel, a la tarda anirem 

a Pistoia amb la nostre guia, sopar i 

allotjament a l’hotel.  

 

DIA 5: Florencia 
 

Esmorzar a l’hotel, sortida de dia complet 

a Florència amb un guia local, visitarem  

la Catedral, Plaça de la República, 

Baptisteri, Església de Orsanmochele,  
 

Mercat del Porcellino, Pont Vell, Plaça 

Signoria, Palau dels Uffizi, Palau Vell,  

dinar a Florència, tarda lliure,   sopar i 

 

DIA 6: Prato - Montecatini 
 

Esmorzar i sortida direcció Prato una 

ciutat amb un ric passat històric i cultural, 

dinarem a l’hotel, a la tarda lliure a 

Montecatini, sopar i allotjament a l’hotel. 

 
DIA 7: Montecatini - Origen  
 

Opció Bus: 

Esmorzar i sortida a les 06/:00 direcció el 

punt d’origen, dinarem en ruta i fi del 

viatge.  

Opció avió: 

Sortida de l’hotel amb un bus local per 

anar a Pisa i agafar l’avió que ens portarà 

a Girona (es recomana menjar a l’aeroport 

de Pisa ja que el dinar no està inclòs), al 

arribar un bus ens portarà al punt 

d’origen. 

 

El vespra recollida de les maletes 

s’informarà de l’hora d’arribada 

DIVINA TOSCANA  
 

La Toscana es famosa a tot el món per els seus paisatges, la seva historia, i 
per la multitud de personatges nascuts en aquesta terra, a la Toscana el 
passat i el present conviu harmoniosa conservant el seu esplèndid patrimoni.  


