
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Nou, 147 – 149 Baixos – 17600 Figueres – Tel. 972.676.563 Fax. 972 .678.054 – GCMD240 
 

 
6 DIES BUS  

 

SORTIDES: 13/10/19 

10/05/20 (+15€) 
 

Preu: 615€ 
 

Sup.Individual: 85€  

 

Paga i senyal de 50€  

al fer la reserva 
 

Resta 45 dies abans de 

sortir 

 
EL VIATGE INCLOU: 

• Autocar anada i tornada 

• Guia acompanyant per 

tot el recorregut. 

• Hotel de 3*** a Massa 

• Tots els àpats amb 

aigua i vi menys 

l’esmorzar del dia de 

sortida que estarem en 

ruta. 

• Entrades i guies locals 

previstes al programa. 

• Assegurança de viatge i 

anul·lació. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: Origen – Massa 
 

Sortida del punt d’origen amb direcció les 

Cinque Terre, pararem per esmorzar en 

ruta a càrrec dels Srs. Clients, també 

dinarem en ruta i continuarem fins arribar 

a l’hotel per sopar i  allotjament a l’hotel.  

 

DIA 2: Massa – Monterosso – Vernazza 

Riomaggiore  
 

Esmorzar a l’hotel, sortida direcció la 

Spezia a on trobarem la guia local que ens 

acompanyarà tot el recorregut, agafarem 

un vaixell que ens permet veure tota la 

costa de les Cinque Terra fins anar a 

Monterosso, després de fer una visita a la 

població anirem a una bodega per fer una 

degustació de vi, dinarem i a la tarda amb 

el tren pararem a Vernazza i 

Riomaggiore, al acabar el tren ens portarà 

a la  Spezia el nostre bus ens estarà 

esperant per portar-nos a l’hotel Sopar i 

allotjament. 

 

DIA 3: Massa – Manarola -   Corniglia 
 

Esmorzar, sortida amb el bus fent una 

carretera panoràmica a on veurem tot el 

golf de la ciutat de la Spezia per anar a 

direcció Manarola, al arribar farem un 

petit recorregut a peu per mig de les 

vinyes i un camí que ens porta fins a 

Punta Bofiglio, visita a la població i dinar, 

després de dinar agafarem el tren que ens 

portarà a Corniglia a on un bus llançadora 

ens pujarà al poble, seguirem fins arribar 

a la Spezia a on el nostre bus ens estarà 

esperant per portar-nos a l’hotel Sopar i 

allotjament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 4: Massa – Portovenere - Lerici 
 

Esmorzar i sortida direcció Portovenere 

per admirar aquesta bonica població 

començament natural del parc Nacional 

de les Cinque Terre dinarem a l’hotel i a 

la tarda anirem a Lerici Un altre poblet 

encantador a on farem visita guiada al 

Castell i el museu Geopalontologic, 

després sopar i allotjament a l’hotel. 

 

DIA 5: Massa – Sarzana – La Spezia  
 

Esmorzar, sortida direcció Sarzana per fer 

una visita guiada al casc antic famós per 

les seves edificacions, veurem les seves 

muralles i la Fortaleza, dinarem a l’hotel i 

anirem a la Spezia farem un petit 

recorregut i disposarem de temps lliure, 

tornarem a l’hotel per sopar i allotjament.. 

 

DIA 6: Massa - Origen 
 

Sortida després d’esmorzar direcció el 

punt d’origen, dinarem en ruta i farem les 

parades obligatòries, arribada i fi del 

viatge. 

 

 

 

 

 

CINQUE TERRE 
Una terra a on el mar i la terra es barregen per formar un entorn únic. 

 

Monterosso – Vernazza – Manarola – Riomaggiore – Corniglia 

 Lerici– Portovenere – La Spezia - Sarzana 
 

 

 




