IES FRANCESC MACIÀ
VIATGE A FLORÈNCIA
18 AL 23 DE JUNY DE 2017

Dg
18/06 APT. BARCELONA – APT. FLORÈNCIA – PISA - FLORÈNCIA
Hora de presentació:
Hora de sortida:
Vol:

04:15h
06:15h
VY 6003

A l’aeroport de Barcelona, una companya de Viatges Cum Laude (Helena Graus - Tel. 617 313 807) us estarà esperant
per ajudar- vos amb el check-in..
RECORDEU QUE TOTHOM HA DE PORTAR LA DOCUMENTACIÓ PREPARADA I NO SOBREPASSAR EL PES DE L’EQUIPATGE
PERMÈS: Recordeu que porteu equipatge de mà i que són màxim 10kgs (no ha de sobrepassar les mides establertes
55x40x20cms). Cada kg de pes addicional són 12 €. No es pot pujar res que talli ni punxi, ni líquids a l’equipatge de mà.
Poden portar una petita bossa que no superi els 35x20x20.
Al CONTROL DE POLICIA us demanaran la documentació que vàreu donar-nos per fer la reserva aèria per comprovar-la:
per menors d’edat el DNI amb permís patern o el passaport personal individual. Pels majors d’edat DNI o passaport. Els
extracomunitaris obligatori passaport vigent + NIE vigent. Per la gent que necessiti visat, també els hi comprovaran.
Recordeu que no són vàlides les fotocòpies ni les documentacions caducades.
Hora d’arribada a l’aeroport de FLORÈNCIA a les 08.00h.
Un autocar de53 placesde la companyia ITALIAN DETAILS(nom conductor i telèfon a confirmar),ens estarà esperant per
portar-nos cap a Pisa. Ens deixarà al pàrquing d’autocars i anirem tot passejant fins el centre. Aquí tindrem temps lliure
per visitar per compte del grup, la ciutat: Campo Santo amb la Catedral, Baptisteri i la famosa Torre inclinada.
Dinar lliure i a les 15.30h, recollida del grup per anar cap a Florència.
Arribada a l’hotel, i distribució de les habitacions.

HOTEL CIMABUE***
Via BonifacioLupi, 7
50129, Florence
Tel 0039 055 475601
Distribució de les habitacions: 43 + 3
5nois:
37 noies:
3 professors: 3 individuals
L’ hotel pot demanar a l’ arribada del grup un depòsit de 10 €/15€, que es tornaran a la sortida del grup sempre que
no hi hagi cap desperfecte.
L'ajuntament de Florència fa pagar als turistes 3.50 € per persona i per nit en els hotels 3 estrelles. Pagament directe.
Un cop situats podem començar a fer un tomb per la ciutat, podem arribar-nos a la zona de la plaça de San Lorenzo, on
trobarem llocs on poder sopar o bé també podem anar a fer una passejada cap a la pl. De Santa Croce. De camí ens
podem aturar a veure la Sinagoga, que està a 9 minuts caminant al nord de la plaça.
A la plaça de Santa Croce hi trobem l’església del mateix nom, on hi ha importants personatges italians enterrats.
Anomenat panteó de les glòries italianes.
Sopar lliure.

Allotjament a l’hotel.

Dl
19/06 FLORÈNCIA
Esmorzar a l’hotel.
Començarem a visitar la ciutat, anirem tot caminant fins a la plaça del Duomo: Baptisteri amb les famoses
portes del Paradís, la Catedral amb la Cúpula de Brunelleschi i el Campanille de Giotto.
Possibilitat de comprar a les “biglietterie” el ticket de 15 € que dona dret a visitar: Cattedrale di Santa Maria
del Fiore, la Cupola di Brunelleschi(AQUEST ANY 2017: obligatori fer reserva abans en el cas que es vulgui
pujar), ilCampanile di Giotto, ilBattistero di San Giovannil, la Cripta di Santa Reparata. El Museodell’ Opera
de Santa Maria dei Fiori.
Una miqueta de temps lliure fins després de dinar.
Dinar lliure per la zona.
Després seguirem cap a la Plaça dellaSignoria, on podem veure les repliques d’estàtues d’importants personatges com
el David, i el PalazzoVecchio per fora, i seguirem cap al PonteVecchio, aprofitarem per fer fotos.
Després anirem al MUSEU GALILEO, on tenim reserva feta en dos grups a las 16:00 per 22 persones amb el número de
reserva 6395 y un altre reserva feta a las 16:30 per 21 persones amb el número de reserva 6396. Recordeu portar
juntament amb la confirmació de les reserves, la carta del centre i el llistat d’alumnes signat per l’escola.
Resta de la tarda lliure per gaudir de la ciutat i fer les darreres compres fins a l’hora de sopar.
Sopar lliure.

Allotjament a l’ hotel.

Dm
20/06 FLORÈNCIA
Esmorzar a l’hotel.

Esmorzar a l’hotel.
Al matí, anirem cap a la PiazzadellaSignoria, però abans podem fer una parada a l’església de Santa Maria la Novella,
que la tenim al costat de l’hotel. Aquesta és una de les esglésies més importants del renaixement florentí. Després
seguirem cap a la bonica plaça amb rèpliques de personatges importants com la del David de Miquel Àngel, veurem el
Palau Vecchio per fora i entrarem a veure la famosa Galeria degliUffizi, on l’escola ha fet reserva a les 10:30h dividit
endos grups amb els número de reserva 4669350 i 4669317. Recordeu portar la carta conforme esteu fent un viatge
cultural i llistat d’ alumnes signat i segellat per l’ institut juntament amb els números de reserva.

Dinar lliure.
Després de dinar anirem passejant fins al PonteVecchio, aprofitarem per fer algunes fotos, és un lloc preciós. El
creuarem per arribar als Jardins Boboli, on tenim un grups a les 16:30 hrs amb el nº de reserva 4669405 i a les 17:00
hrs el segongrup amb el nº de reserva 4669413.Aquests jardins, de grans dimensions, son els del Palau Pitti. En acabar
la visita podem veure la Basílica del Santo Spiritu, que està bastant propera.
Després farem una passejada cap a la pl. De Santa Croce. De camí ens podem aturar a veure la Sinagoga, que està a 9
minuts caminant al nord de la plaça. A la plaça de Santa Croce hi trobem l’església del mateix nom, on hi ha importants
personatges italians enterrats. Anomenat panteó de les glòries italianes.
Resta de la tarda lliure per gaudir de la ciutat i fer les darreres compres fins a l’hora de sopar.
Sopar lliure.

Allotjament.

Dc
21/06 FLORÈNCIA
Esmorzar a l’hotel.
Aquest matí el dedicarem a la visita de la Galleriadell’ Accademia on tenim reserva confirmada a les 10.00hrs, amb
elnúmero de reserva: 4669418. Aquí hi trobem el famós David de Miquel Angel. Recordeu portar la carta conforme
esteu fent un viatge cultural i llistat d’ alumnes signat i segellat per l’ institut juntament amb els números de reserva.
En sortir passarem per el PalazzoMedicciRicardi, i anirem cap al mercat de Sant Lorenzo, molt animat, podem fer temps
prenent un gelat o un capucchino, abans d’entrar a la propera visita.
Entrarem a l’església de St. Lorenzo on veurem les Capelles Medici on a les 11:30h tenim la primera reserva
confirmadaamb el número de reserva: 4669439 i a les 12:00h el segon grup amb el número de reserva
4669443.Recordeu portar la carta conforme esteu fent un viatge cultural i llistat d’ alumnes signat i segellat per l’
institut juntament amb els números de reserva.
Dinar lliure.

Tarda, anirem a gaudir de la millor panoràmica de la ciutat. Us proposem fer una petita excursió fins el Mirador de
Miquel Angel, 30 minuts caminat des de l’hotel. Des d’aquest mirador podem gaudir de tota la panoràmica de la ciutat, i
veure les principals cúpules i monuments. Podem aprofitar i pujar tota l’escalinata fins San Miniato del Monte. Després
baixarem tot passejant fins al costat del riu Arno, per creuar-lo i tornar cap al centre històric.
Sopar lliure.

Allotjament.

Dj

FLORÈNCIA - SAN GIMIGNANO – SIENA – PORT
22/06 CIVITAVECCHIA
Esmorzar i recollida de l’equipatge.
A les 09:00h, un autocar de la cia ItalianDetails(nom i tel. conductor a confirmar el dia d’ abans) ens recollirà el mes a
prop de l’ hotel i sortida cap a San Gimignano, on arribarem cap a les 10:30hrs. aprox. L’autocar ens deixarà al pàrquing.
I temps lliure per gaudir de les seves torres i palaus, i passejar per aquest bonic poble emmurallat.
A les 12:15h,sortirem cap a Siena, on arribarem cap a les 13:30hrs. Temps lliure per visitar aquesta bonica ciutat: visita
de la pl. del Duomo, visita obligada per ser de marbre blanc i negre., pl. del Mercato, amb el PalazzoPubblico, la fonte
Gala i la fortalesa Medicea i els seus bonics i tortuosos carrerons.
Dinar lliure.
Cap a les 17:00-17.30h, recollida del grup per anar cap al port de Civitavecchia. Hem d’estar al port a les 21.45hrs, per
fer el check-in i la distribució de les cabines.
Allotjament en cabines interiors segons distribució: 42 alumnes + 3 professors
5 Nois:1 de 3 + 1 de 2
37 Noies:7 de 4 + 3 de 3
3 professors: 3 CABINES INDIVIDUALS
A les 23.45hrs. Sortida del ferri.
Sopar lliure per compte del grup.
Nit gaudint de les instal·lacions del ferri.

Dv
23/06 PORT BARCELONA

Esmorzar lliure al vaixell per compte del grup.
Tot el dia gaudint de les instal·lacions del ferri.
Dinar lliure al vaixell per compte del grup.

Arribada al port de Barcelona, cap a les19.45hrs

Fi del viatge!!!!

TERMINAL GRIMALDI
Moll Costa s/n
Tel. 902531333

