
2007  

6 DIES BUS 
 

SORTIDES:  

13/10/19 - 17/05/20 (+20€) 

PREU: 625€ 

Supl.Indivudual: 85€ 
 

50€ paga i senyal al fer  la reserva  

Resta  45 dies abans de sortir 
 

EL VIATGE INCLOU 

• Bus anada i tornada 

• Guia acompanyant tot el viatge 

• 5 nits d’hotel 3*** a Pietra Ligure 

• Tots el Àpats menys  l’esmorzar del dia 
de sortida 

• Entrades, visites i guies local previstes 
en el programa 

• Assegurança de viatge i anul·lació 

• Nota: l’ordre de les visites podrà variar 
segons conveniències mantenint els 
mateixos serveis i visites. 

Dia 1: Origen - Pietra Ligure. 

Sortida direcció Pietra Ligure però abans farem una parada per 
esmorzar a càrrec dels Srs. Clients, dinarem en ruta per des-
prés parar a Eze un dels pobles mes bonics de la costa Blava , 
al arribar a Pietra Ligure Checking a  l’hotel i sopar i allotja-
ment. 

Dia 2: Pietra Ligure - Toirano - Alassio - Finalborgo - Savona 

Sortida després d’esmorzar anirem a Toirano per visitar les 
coves, seguidament anirem Alassio una petita població de cos-
ta a on veurem el seu famós muretto símbol de la població  i el 
lloc a on famosos han deixat la seva petjada, tornarem  l’hotel 
a dinar i a la tarda  visitarem Savona  a fer una visita guiada i 
veure la Catedral de estil barroc,  la piazza Brandale la via Pale-
ocapa a on veurem edificis del segle XIX a Savona i després 
pararem per visitar Finalborgo, una joia a poques passes del 
mar que ens encantarà per el seu ambient d’altres temps con-
servant el seu llegat medieval que es remunta al segle XII, tor-
narem a l’hotel per sopar i allotjament. 

 

 

COSTA LIGURE 
La Liguria es terra i mar, màgia de poblets històrics en el 

que el temps s’atura i a on la vida te gust a passat, ombres 
que van del verd intens al blau d’un mar  

turquesa unint paisatges meravellosos que es barregen  
entre la història i la tradició 
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Dia 3:  Camogli - St. Fruttuoso - Portofino - Rapallo 

Sortida després d’esmorzar per anar direcció Camogli a on 
agafarem un vaixell que ens portarà a la Badia Paradis a on 
trobarem  l'Abadia de Sant Fruttuoso amb mes de mil anys 
d’història, un oasis en un entorn que es únic  per si mateix, 
després un altre Vaixell ens portarà a Portofino un petit poble 
que s'entén en una badia en calma paradís i paradigma de 
glamur rodejat de verd.  seguidament un altre vaixell ens por-
tarà a Santa Margherita de Ligure per dinar, al acabar anirem 
a Rapallo a on un telefèric ens pujarà al santuari situat a 
600mts de Montellegro des de on gaudirem d’unes increïbles 
i precioses vistes sobre el Golf de la Liguria, seguidament a 
l’hora indicada tornarem a l’hotel per sopar i allotjament. 

NOTA: “Si fa mal temps de la mar anirem a Portofino en mini 
bus de 25 places i no podrem anar a Sant Fruttuoso” 

Dia 4: Pietra Ligure - San Remo - Dolceaqua 

Sortida després d’esmorzar direcció San Remo coneguda com 
la ciutat de les flors farem un recorregut a peu per la pigna un 
barri de carrerons estrets perfecta per el amants de l’antic i 
no ens podem perdre la Catedral de San Siro que es l’edifici 
mes bell de la ciutat, dinarem i a la tarda farem un pas enrere 
en el temps per anar a Dolceaqua, els seus carrers, el seu pai-
satge ens porten inevitablement a temps passats, al acabar  
tornarem a l’hotel per sopar i allotjament. 

 

Dia 5: Pietra Ligure - Genova    

Sortida després d’esmorzar direcció la capital de la Provín-
cia de Liguria Gènova farem un recorregut a peu per el seu 
centre que està ple de edificis històrics, Piazza Ferrari, Pala-
cio Ducal, Torre del Popolo, Catedral de Sant Llorens, Casa 
Natal de Cristobal Colon etc., seguidament dinarem al cen-
tre i a la tarda tindrem lliure per el centre i poder passejar 
per les botigues a l’hora indicada tornarem a l’hotel per 
sopar i allotjament. 

Dia 6: Pietra Ligure - Mónaco - Origen  

Sortida després d’esmorzar direcció Mònaco a on anirem a 
visitar el Palau del Principat edificat sobre una fortalesa 
genovesa del segle XIII, al acabar tindrem una estona lliure 
per recorre la ciutat i a l’ora indicada sortirem del principat 
per anar a dinar, després de dinar farem el recorregut de 
tornada  al punt d’origen.  
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