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CINQUE TERRE
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Vols de la companyia Vueling, classe turista. Es-
tada a hotels de 4**** superior a Gènova i primera 
categoria a La Spezia. Pensió completa durant tot 
el viatge. Servei de maleters als hotels. Guia acom-
panyant d’Eurovacances durant tot el viatge. Visita 
de Gènova. Visita de Camogli. Visita de San Frut-
tuoso (subjecte a l’estat del mar). Visita de Santa 
Margherita Ligure. Visita de Levanto. Visita de Rio-
maggiore. Visita de Monterosso. Visita de Vernaz-
za. Visita de Corniglia. Visita de Manarola. Visita de 
Lerici. Visita de Pisa. Assegurança d’assistència en 
viatge amb la companyia ERGO Seguros de viaje. 

Observacions:  els trajectes que es realitzen entre 
les poblacions de Cinque Terre només es poden 
fer en transport públic, bé sigui autobús, tren o 
vaixell i per tant estan subjectes a canvis.

Què inclou Mapa

Europa

1.  Vernazza

2.255 
€

295 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 
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1r Dia. Volem a Niça.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sor-
tida del vol directe a Niça. Després d’aterrar 
ens adreçarem a Gènova i dinarem. A la tarda 
descobrirem la ciutat. Passejarem per l’ano-
menada Via Garibaldi, antiga Strade Nuove 
que, juntament amb el conjunt dels Palazzi dei 
Rolli de finals del segle XVI, van ser declarats 
Patrimoni de la UNESCO l’any 2006. Visita-
rem també el Palau Rosso, actual museu, així 
com la Catedral de Sant Llorenç i l’església 
del Gesù abans de sopar.

2n Dia. Gènova - Camogli - Portofino - 
Santa Margherita Ligure - Gènova.
Esmorzarem i ens adreçarem a Camogli on 
passejarem per descobrir l’encant d’aquesta 
població de tradició marinera. Agafarem el 
vaixell que ens durà a San Fruttuoso (visita 
subjecte a l’estat de la mar) per conèixer la 
seva famosa Abadia fundada per l’ordre dels 
Benedictins. Acabada la visita arribarem en 
vaixell a Portofino on dinarem i passejarem 
per la població. A la tarda agafarem un au-

tobús per conèixer Santa Margherita Ligure 
abans de tornar a Gènova i soparem.

3r Dia. Gènova - Levanto - Riomaggioere - 
Monterosso - Vernazza - La Spezia.
Després d’esmorzar ens traslladarem a Le-
vanto. Visitarem la població i agafarem el tren 
o vaixell cap a Riomaggiore, el més oriental 
dels pobles que constitueixen Cinque Terre 
i declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Visitarem el seu nucli històric que 
es remunta al segle XIII i seguirem en tren o 
vaixell fins a Monterosso, segona de les Cin-
que Terre que també visitarem. Dinarem i ens 
arribarem caminant a Vernazza, considerat un 
dels pobles més autèntics de la Riviera italiana 
per gaudir de la posta de sol. Tot seguit arriba-
rem a La Spezia per sopar i allotjar-nos.

4t Dia. La Spezia - Corniglia - Manarola - 
Portovenere - La Spezia.
Esmorzarem i agafarem el tren que ens durà a 
Corniglia, la més petita de les poblacions que 
formen Cinque Terre. Passejarem pels seus 

carrers situats sobre un promontori i gaudi-
rem de les vistes. Tot seguit agafarem de nou 
el tren i arribarem a Manarola, considerada la 
població més antiga de Cinque Terre, i dina-
rem. A la tarda agafarem el vaixell per arribar a 
Portovenere (UNESCO). Visitarem el seu nucli 
històric, agafarem l’autobús per tornar de nou 
a La Spezia i soparem.

5è Dia. La Spezia - Lerici - Pisa - Bar-
celona.
Després d’esmorzar anirem a Lerici on co-
neixerem aquesta bonica població presidida 
pel castell que controla l’entrada al golf, co-
negut com els golf dels Poetes, doncs molts 
poetes i escriptors de renom han trobat la 
seva inspiració en la bellesa d’aquesta zona. 
Acabada la visita anirem a dinar a Pisa. A la 
tarda visitarem la Catedral, el baptisteri i la 
famosa torre inclinada de Pisa, del segle XII. 
Soparem i anirem a l’aeroport per agafar el vol 
directe a Barcelona. Fi del viatge.
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