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DOLOMITES 
Pobles i pasisatges del Trentino-Alto Adigio i el Vèneto 

 
 
 

Com totes les muntanyes dels Alps, les 
Dolomites van ser durant mil·lennis 
observades amb temor i respecte. Només els 
pastors més agosarats i els llenyataires més 
tenaços gosaven apropar-se als peus de les 
muralles rocalloses. Les gran muntanyes eren 
patrimoni dels déus. I les Dolomites, que no 
són precisament altes pels estàndards alpins, 
sí que són les més inaccessibles i vertiginoses 
de totes. Les seves formes extraordinàries 
farcides de propietats arquitectòniques van 
començar a atreure viatgers internacionals a 
principis dels anys 1800s. De la nit al dia, les 
valls, parets i agulles de les Dolomites es varen 
convertir en la destinació perfecte per 
descobrir el nou concepte de sublim, que des 
de finals dels segle XVIII es comença a aplicar 
al paisatge. Sublim és la bellesa extrema, capaç 
de conduir l'espectador a un èxtasi més enllà 
de la seva racionalitat, o fins i tot de provocar 
un cert dolor per ser impossible d'assimilar. 
Doncs bé, es mirin com es mirin, les Dolomites 
eren i són sublims. 
Avui, carreteres de muntanya de traçat 
impossible, telefèrics espectaculars i funiculars 
panoràmics, connecten les valls i els pobles 
pintorescos del Trentino-Alto Adige i el Vèneto 
amb les vistes més sublims del país transalpí. 
Aquest és el viatge extraordinari que us 
proposem.  
 

SORTIDA  12 de juny de 2023 
  11 de setembre de 2023 

 
 
 
1r Dia. Barcelona – Venècia – Treviso – Val di Fassa 
Trobada a l’aeroport de Barcelona amb el guia d’Eurovacances i sortida del vol a Venècia. 
Després d’aterrar i recollir les maletes, començarem l’etapa amb autocar amb direcció a Treviso, 
una bonica ciutat fortificada d’estil venecià de la qual destaquem el Duomo del segle XII, els 
palaus Podestà i Dels Trecento, la Torre Cívica i l’entramat de carrers del centre històric. 
Visitarem la ciutat i disposarem d’una estona de temps lliure abans de dinar. A la tarda 
continuarem l’etapa fins a Moena, un poble de muntanya situat a 1.100m d’altitud de la Val di 
Fassa, a les Dolomites. Ens instal·larem a l’hotel, on passarem les properes quatre nits.  
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2n Dia. Val di Fassa – Pas Pordoi – Val Gardena – Val di Fassa. 
Després d’esmorzar a l’hotel recorrerem la bonica Val di Fassa fins a l’estació de muntanya de 
Canazei. Aquí agafarem el modern telefèric del Pas Pordoi, que ens pujarà fins als 2.950m 
d’altitud. Una vegada a dalt farem una agradable excursió per gaudir de les vistes 360º de les 
Dolomites des d’aquest mirador privilegiat. Retornarem a Canazei per dinar i a la tarda 
recorrerem els espectaculars paisatges de Val Gardena fins al poble d’Ortisei, capital de la vall. 
Farem una passejada per conèixer el poble, veurem l’església de St Ulrich i pararem atenció a 
l’idioma ladí, la llengua de la majoria dels habitants d’Ortisei. Quan acabem la visita retornarem 
al nostre hotel de Moena per sopar i descansar. 
 
3r Dia. Val di Fassa – Merano – Bolzano – Val di Fassa. 
Esmorzarem a l’hotel i a continuació començarem l’etapa cap a l’oest, amb direcció a Merano. 
Abans d’arribar a Merano pararem per conèixer l’espectacular llac de Carezza. Quan arribem a 
Merano visitarem aquesta bonica ciutat balneària envoltada de muntanyes on venia a descansar 
la cèlebre emperadriu Sissí. Durant la nostra passejada recorrerem el centre històric, passarem 
pel Corso Libertà, veurem el Kurhaus i el Castello Principesco i ens aproparem a l’estàtua de Sissí 
del parc Elisabetta. En acabar la visita sortirem cap a Bolzano, on en arribar dinarem i a la tarda 
visitarem Bolzano, la capital de l’Alto Adige. Típicament centre-europea i de marcat caràcter 
austríac, Bolzano és una ciutat relaxada i acollidora organitzada al voltant de la Piazza Walther. 
Durant la nostra visita recorrerem el centre històric, veurem l’església dels Dominics i el Duomo 
gòtic. Quan acabem la visita retornarem a sopar al nostre hotel de Moena.  
 
4t Dia. Val di Fassa – Marmolada – Alleghe – Val di Fassa. 
Aquest matí, després d’esmorzar a l’hotel, anirem a Rocca Pietore per agafar l’espectacular 
funicular de Puerta Vescovo. Des d’aquest mirador privilegiat, situat a 2.478m d’altitud, 
gaudirem d’una de les millors vistes de les Dolomites, entre les que s’inclou la glacera de la 
Marmolada. Farem una passejada i a la tarda, després de dinar, gaudirem de les vistes del llac 
Fedaia i ens acostarem fins al bosc de Panaveggio des d’on farem una passejada pel sentiero 
Marcio per gaudir de la natura. A continuació retornarem a Moena per sopar i descansar.  
 
5è Dia. Val di Fassa – Cinque Torri – Cortina d’Ampezzo – San Candido. 
Esmorzarem a l’hotel i continuarem l’etapa fins a Alleghe, una bonica ciutat lacustre situada als 
peus del mont Civetta. Disposarem de temps lliure per passejar pel llac i a continuació sortirem 
per carretera cap al coll de muntanya de Passo Falzarego. Aquí agafarem un espectacular 
telefèric fins a les nomenades Cinque Torri, un conjunt d’agulles i parets vertiginoses típicament 
dolomític, escenari de forts combats durant la Primera Guerra Mundial. Visitarem el Museu de 
la Gran Guerra i després dinarem. A la tarda visitarem Cortina d’Ampezzo, amb tota seguretat 
l’estació de muntanya més famosa i elegant de les Dolomites, freqüentada regularment per 
celebritats internacionals. Farem una passejada pel centre històric de la localitat, que fou seu 
olímpica l’any 1956, i finalment recorrerem els darrers quilòmetres fins a San Candido on ens 
instal·larem a l’hotel per passar les properes tres nits. Sopar a l’hotel.  
 
6è Dia. San Candido – Brunico – Lago di Braies – Dobbiaco – San Candido. 
Començarem el matí visitant Brunico, una bonica localitat medieval de traçat laberíntic, 
encerclada de muralles i dominada per un imponent castell del segle XIV. Farem una passejada 
pel centre històric, considerat un dels més bonics de l’Alto Adige, i després continuarem l’etapa 
fins al llac Braies. Situat al Parc Natural de Fanes-Senes-Braies, aquest llac està envoltat per un 
paisatge de muntanyes espectacular. Dinarem i a la tarda disposarem d’una estona de temps 
lliure al llac Braies. Acabarem la tarda fent una passejada per Dobbiaco, Toblach en alemany. 
Durant el recorregut pel centre històric veurem l’església barroca de Sant Joan Bautista. 
Finalment retornarem al nostre hotel per sopar i descansar.  
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7è Dia. San Candido – Tre Cime di Lavaredo – llac Misurina – San Candido. 
Esmorzarem a l’hotel i passejarem pel poble de San Candido, conegut en alemany com Innichen. 
A continuació ens aproparem a les famoses Tre Cime di Lavaredo. Farem una excursió a peu per 
gaudir de l’espectacle de les agulles i parets més espectaculars de les Dolomites i després anirem 
a dinar al llac Antorno, un llac de muntanya situat a 1.754m d’altitud. A la tarda explorarem 
l’entorn del llac Misurina, famós tant pel paisatge que l’envolta com per les particularitats del 
clima local, molt adequat per guarir malalties respiratòries. Quan acabem la visita del llac 
retornarem al nostre hotel de San Candido on soparem.  
 
8è Dia. San Candido – Belluno – Venècia – Barcelona. 
Esmorzarem i a continuació ens dirigirem a la pintoresca localitat de Belluno, capital de la 
província del mateix nom i estratègicament situada entre les planes del Vèneto i les Dolomites. 
Durant la nostra visita veurem la Porta Rugo, d’origen medieval, recorrerem la ciutat antiga, ens 
aproparem al Duomo i al Palazzo dei Rettori, ambdós del segle XVI i passejarem per la Piazza del 
Mercato, envoltada de palaus renaixentistes. Dinarem i a la tarda gaudirem de temps lliure per 
passejar tranquil·lament per Belluno. A l’hora convinguda recorrerem els darrers quilòmetres 
fins l’aeroport de Venècia, on agafarem el vol de retorn a Barcelona. Després d’aterrar a 
l’aeroport del Prat donarem per acabat el viatge.  
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
3.920 € (IVA inclòs) 

 

 
395.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Vueling, classe turista • Estada a hotels de 4**** a Val di Fassa i San 
Candido • Pensió completa amb begudes incloses en els àpats durant tot el viatge • Guia 
acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Guia italià de parla espanyola per poder fer 
2 grups a les caminades • Visita de Treviso • Pujada amb funicular al Pas Pordoi • Visita de 
Merano • Visita de Bolzano • Pujada amb el funicular de Puerta Vescovo, a la Marmolada • 
Temps lliure a Alleghe • Pujada amb funicular a Cinque Torri i visita del Museu de la Gran Guerra 
• Visita de Cortina d’Ampezzo • Visita de Brunico • Visita del llac Braies • Visita del llac de 
Dobbiaco • Excursió a peu per veure les Tre Cime de Lavaredo • Visita del llac Misurina • Visita 
de Belluno • Assegurança d’assistència en viatge amb la Companyia ARAG 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


