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ITÀLIA NORD

Vols amb la companyia Vueling o Alitalia, classe tu-
rista. Estada a hotels de 4****. Pensió completa du-
rant tot el viatge. Servei de maleters. Guia acom-
panyant d’Eurovacances.  Visita de la Sacra di San 
Michele. Visita de Torí. Visita de l’abadia Staffarda 
i Saluzzo. Visita de les bodegues de Marchesi di 
Barolo. Visita de la Palazzina di Caccia de Stupi-
nigi. Visita del llac Maggiore i les illes Borromees. 
Visita de Como i Bellaggio. Visita de Villa Carlotta. 
Visita de Sirmione. Telefèric al mont Baldo. Visita 
de Merano.

Què inclou Mapa

Europa

Del Piemont a les Dolomites
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83CURTA DISTÀNCIA I

El nord d’Itàlia gaudeix d’un pa-
trimoni monumental envejable 
distribuït harmònicament al peu 
mateix d’algunes de les muntan-
yes més impressionants d’Euro-
pa. Al centre, barrant el pas entre 
Itàlia i Àustria, hi ha l’Alto Adige i 
les Dolomites. Muntanyes altes, 
inaccessibles, de parets verticals 
i canals glaçats, encimbellades 
sobre valls agrestes i reflectides 
en llacs profunds. Cims de ro-
ques inestables, muralles obertes 
al buit i abismes que tallen l’alè; i 
valls amagades, llacs sense fons, 
rius braus i pobles de contes de 
fades. Els passos són alts, penjats 
entre cims immensos, d’horitzons 

amples i nevada fàcil. L’hivern és 
dur; l’estiu una explosió de vida. I 
a l’oest, defensat per algunes de 
les muntanyes més altes dels Alps 
i a tocar de les costes de la Medi-
terrània, hi ha el Piemont, amb tota 
seguretat una de les regions amb 
més personalitat d’un dels països 
més fascinadors d’Europa. Àustria 
i Suïssa són les destinacions alpi-
nes per excel·lència, però al nord 
d’Itàlia descobrirem que el país de 
l’art, del renaixement i dels grans 
creadors és també el de les mun-
tanyes impressionants, els paisat-
ges de somni i els llacs de bellesa 
llegendària. 

Gaudim dels millors paisat- 
ges lacustres d’Itàlia als llacs 
Maggiore, Garda i Como.

Travessem els passos alpins 
més impressionants d’Itàlia fins 
a Cortina d’Ampezzo, al cor de 
les Dolomites.

Explorem el patrimoni artístic, 
històric i monumental de Torí.

Pugem a la Sacra di Sant 
Michelle, la versió italiana de 
muntanya del Mont-Saint- 
Michel de França.

2. Isola Bella
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1r Dia. Barcelona - Torí - Sacra di San 
Michelle - Torí.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sor-
tida del vol a Milà. Aterrarem i tot seguit ens 
dirigirem a Rivoli per dinar. A la tarda visita-
rem la Sacra di San Michele. Magníficament 
situat dalt un turó rocallós, la Sacra és una 
versió de muntanya del cèlebre Mont-Saint-
Michel de França. Acabada la visita del mo-
nestir anirem a Torí per instal·lar-nos a l’hotel 
i sopar.

2n Dia. Torí.
Avui dedicarem tot el dia a explorar la ciutat 
de Torí. Començarem el matí visitant el Mu-
seu Egipci, que acull la tercera millor col·lec-
ció d’obres egípcies després dels museus de 
Londres i El Caire. Acabada la visita anirem 
a conèixer el Duomo de San Giovanni, on es 
conserva el cèlebre Sant Sudari. Durant la vi-
sita, podrem veure l’exposició dedicada a la 
tela però no la relíquia original, que no tornarà 
a estar exposada fins l’any 2025. Acabarem 
el matí al Palau Reial, la residència oficial dels 

Savoia fins l’any 1846. Dinarem i a la tarda vi-
sitarem el palau Madama. Coneixerem tam-
bé les places i carrers més importants de la 
ciutat i després retornarem a l’hotel.

3r Dia. Torí - Barolo - Torí.
Després d’esmorzar coneixerem l’abadia cis-
tercenca de Staffarda, un dels monuments 
medievals més importants del Piemont. Aca-
bada la visita continuarem la nostra ruta fins 
a Saluzzo. Del poble destaca la catedral gò-
tica, l’antiga porta de Santa Maria, el carrer 
de Salita de Castello i el castell del segle XIII. 
Acabada la visita continuarem l’etapa fins a 
Barolo. Visitarem les bodegues de Marchesi 
di Barolo i després dinarem. A la tarda anirem 
a conèixer la Palazzina di Caccia di Stupinigi 
(UNESCO). D’estil rococó, el palau va ser 
construït l’any 1729 per Filippo de Juvarra. 
Acabada la visita retornarem a Torí.

4t Dia. Torí - llac Maggiore - Stresa.
De bon matí visitarem la Basílica de Superga, 
des de la que gaudirem d’una bonica vista 

de la ciutat. A continuació sortirem cap a 
Stresa, situada a la ribera del llac Maggiore, 
on en arribar anirem a instal·lar-nos a l’hotel i 
dinarem. A la tarda navegarem amb ferri fins 
les illes Borromees. Durant la visita entrarem 
al palau d’Isola Bella i passejarem pels seus 
magnífics jardins. Completarem les visites 
amb Isola dei Pescatori, que conserva el seu 
encant original, i Isola Madre, un esplèndid 
jardí botànic amb plantes i flors exòtiques. 
Finalment retornarem amb ferri a Stresa.

5è Dia. Stresa - Como - Tremezzo - Varese.
Després d’esmorzar sortirem cap a Como, 
una elegant ciutat situada als peus del llac 
del mateix nom. Durant el recorregut farem 
un passeig per la ciutat i veurem la catedral, 
l’antic Ajuntament i l’església de Sant Fedele. 
Continuarem les visites del dia dirigint-nos a 
Cadenabbia i Tremezzo, a la ribera del llac 
Como. Aquí agafarem un ferri fins a Bellag-
gio, una bonica localitat situada a la intersec-
ció dels tres braços del llac. Durant la visita 
coneixerem Villa Melzi, un dels millors exem-
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ples d’arquitectura llombarda neoclàssica. 
Acabada la visita retornarem a Tremezzo per 
dinar. A la tarda visitarem Villa Carlotta, mag-
níficament situada davant les muntanyes del 
Grigne. Durant la visita veurem la col·lecció 
d’escultures i passejarem pels jardins. Final-
ment arribarem a Varese, on ens allotjarem.

6è Dia. Varese - Sirmione - mont Baldo - 
Bolzano.
Aquest matí sortirem a descobrir el llac de 
Garda. La primera aturada la farem al petit 
poble de Sirmione, situat a l’extrem de la 
península del mateix nom. Veurem l’església 
de Santa Maria Maggiore i farem un passeig 
pels seus tranquils carrerons. Acabada la 
visita continuarem l’etapa fins a Garda. Di-
narem i a la tarda continuarem vorejant el 
llac fins a Malcesine. En arribar pujarem amb 
telefèric al cim del mont Baldo, des d’on gau-
direm d’una magnífica panoràmica del llac i 
les Dolomites. Completarem l’etapa recor- 
rent els darrers quilòmetres fins a Bolzano, 
on ens allotjarem. 

7è Dia. Bolzano - Tirolo - Merano - Bol-
zano.
Després d’esmorzar anirem a conèixer Tiro-
lo, un típic poblet tirolès situat als peus del 
castell medieval. Acabada la visita panoràmi-
ca del poble agafarem el telecadira que puja 
a Merano, una bonica estació termal situa-
da a la vall Venosta. Durant la nostra estada 
visitarem el Castello Principesco, residència 
ocasional dels prínceps del Tirol. També veu-
rem la catedral gòtica i passejarem pel llarg 
carrer porticat de Via Portici. Retornarem a 
Bolzano per dinar i a la tarda disposarem de 
temps lliure a la capital de l’Alto Adige.

8è Dia. Bolzano - Cortina d’Ampezzo – 
Bolzano.
Aquest matí recorrerem les Dolomites fins a 
Cortina d’Ampezzo, seu dels Jocs Olímpics 
d’Hivern de 1956. En arribar pujarem amb te-
lefèric fins a un dels seus miradors, des d’on 
obtindrem una panoràmica impressionant. 
Dinarem i a la tarda retornarem a Bolzano 
travessant alguns dels colls més impressio-

nants de les Dolomites, com el Pordoi, que 
amb 2.239 m és el més alt de les Dolomites. 
Passarem per Canezei, des d’on comencen 
les ascensions a la Marmolada, i després de 
passar pel coll de Costalunga arribarem de 
nou a Bolzano. 

9è Dia. Bolzano - Trento - Barcelona.
Després d’esmorzar anirem a visitar Trento, 
seu del famós Concili que inicià la Contrare-
forma. Durant el recorregut per la ciutat veu-
rem la plaça del Duomo, la catedral romànica 
i el palau Pretorio del segle XIII i entrarem al 
castell del Buon Consiglio, l’antiga residència 
oficial dels prínceps-arquebisbes. Del com-
plex del castell destaca el Castelvecchio, el 
Palazzo Magno, la Loggia de Romanino i les 
estances dels prínceps. Dinarem i a la tarda 
ens traslladarem a l’aeroport de Venècia per 
agafar els vols de retorn a Barcelona. 
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