Secció d’Excursionisme de l’Ateneu, estiu 2018

DIA 06 / juliol.- LLEIDA-BARCELONA-FLORÈNCIA-SIENA.
Sortida a l'hora convinguda des de Lleida. Arribada a Barcelona, tràmits de
facturació i sortida amb el vol VY6001 a les 11.30h destinació a Florència. Arribada a
les 13.15h. Dinar. A la tarda, visita de la ciutat.
Florència, el bressol del Renaixement, una ciutat banyada per l'Arno i amb un
atractiu centre històric. Primer farem una visita guiada a peu per conèixer els seus
llocs més interessants (l’Acadèmia, el Duomo –Catedral-, l’església de la Santa
Croce, el famós Ponte Vecchio, la plaça de la Signoria, etc.). A l'hora convinguda
sortida cap a Siena (80km). Arribada, sopar i allotjament a l'hotel.

DIA 07 / juliol.- SIENA- MONTERIGGIONI-SIENA.
Esmorzar. Al matí visitarem Siena, una ciutat amb un casc antic molt ben conservat.
Veurem els seus bells palaus i admirarem la seva excepcional catedral, el Duomo
(visita interior). Acabarem a la inclinada plaça del Camp, on tenen lloc els famosos
pal·lis, competicions a cavall entre els diferents barris de la ciutat que se celebra dos
cops l'any conservant les formes de l'època medieval. Dinar. A la tarda, sortida cap a
Monteriggioni, un preciós municipi situat a la part alta d'un turó i fàcilment visible a
quilòmetres de distància per la peculiar forma de la seva muralla circular, la qual
tanca en el seu interior un conjunt d'edificacions construïdes totes elles al llarg del
segle XIII. Retorn a Siena. Sopar.

DIA 08 / juliol.- SIENA-VOLTERRA-SAN GIMIGNANO-SIENA.
Esmorzar. Sortida cap a Volterra, destaca per tenir en abundància una de les pedres
més esculpides a la regió així com el marbre, es tracta de l'alabastre. És tan
abundant i de tan bona qualitat que es utilitzada als finestrons d’edificis històrics,
catedrals i cases senyorials de tota la regió. Es pot adquirir qualsevol producte
produït amb aquest mineral de gran bellesa. A l'edat mitjana Volterra tenia un paper
rellevant en les lluites entre Siena i Florència i es van construir les boniques muralles
que encara avui dia es poden admirar. Viatge cap a San Gimignano, una de les
poblacions més belles de la Toscana, famosa per les seves torres altes i esveltes.
Pujarem a una d'elles per tenir una meravellosa vista del poble i els seus voltants.
Dinar. A la tarda, recorrerem els seus carrers estrets, destacant les Plaça de la
Cisterna, la Plaça del Duomo, la Col·legiata, el Palau del Popolo i l'Església de Sant
Agustí. Després de la visita continuació cap a Siena. Sopar i allotjament.
DIA 09 / juliol.- SIENA-AREZZO-REGIÓ DE CHIANTI-SIENA.
Esmorzar. Al matí sortida vorejant la regió del Chianti fins arribar a Arezzo,
important ciutat toscana, bressol del poeta Petrarca i del pintor i arquitecte Vasari.
Coneixerem la seva catedral – el Duomo- i el centre històric, on es van filmar algunes
escenes de "La vida és bella". Dinar típic de la regió en celler o hisenda envoltats de
vinyes. Retorn a Siena. Part de la tarda lliure. Sopar i allotjament a l'hotel.
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DIA 10 / juliol.- SIENA- MONTEPULCIANO -CORTONA-SIENA.
Esmorzar. Sortida cap al sud. Travessant els bells paisatges de la regió arribarem a
Montepulciano, població famosa pel seu vi. Pujarem amb autobús públic fins a la
plaça major (Montepulciano és un dels pobles més costeruts d'Itàlia). Visita de la
ciutat recorrent els seus carrers estrets plens de construccions medievals i
renaixentistes. Dinar. Continuació fins Cortona, antiga urbs fundada pels etruscs
que va desenvolupar una gran importància artística a partir del s. XIV. Destaquen la
piazza República, on es troba el palazzo Comunale, la piazza del Duomo i la piazza
Signorelli. Retorn a Siena. Sopar i allotjament.
DIA 11 / juliol.- SIENA-FLORÈNCIA- MONTECATINI.
Esmorzar. Al matí sortida cap a Florència per continuar visitant la ciutat. Dinar.
Tarda lliure per visitar opcionalment algun dels seus museus i palaus o passejar pels
seus bells carrers i places. A l'hora convinguda, sortida cap a Montecatini. Sopar i
allotjament a l'hotel.
DIA 12 / juliol.- MONECATINI -CINQUE TERRE- MONTECATINI.
Esmorzar. Al matí sortida cap a La Spezia on agafarem el tren cap a Riomaggiore.
Després continuarem fins a Manarola, bonica població de pescadors coneguda per
les típiques cases pintades de colors cridaners. Continuarem fins arribar a Vernazza.
Dinar. Retorn amb tren a La Spezia i continuació cap a Montecatini. Sopar i
allotjament.
DIA 13 / juliol.- Montecatini-LUCCA-PISA-BARCELONA.
Esmorzar. Al matí sortida cap a Lucca, on farem un recorregut per la ciutat
emmurallada i per la part antiga del municipi on destaquen la piazza San Michele, el
Duomo i el palau Ducal entre d'altres. Dinar. A la tarda, tornada a Pisa, on visitarem
l'impressionant conjunt de l'anomenada Plaça dels Miracles: el Baptisteri, la catedral
– el Duomo-, el Cementiri Monumental i la famosa Torre inclinada. Sopar i trasllat a
l'aeroport per sortir en vol VY6771 a les 22.25 h destinació a Barcelona. Arribada a les
00.10h. Continuació cap a Lleida.
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EL VIATGE INCLOU:

• Bitllets d'avió:
Barcelona-Florència.
Pisa-Barcelona.
• Taxes d'aeroports.
• Assegurança de viatge (assegurança de cancel·lació opcional 40 €)
• Begudes en dinars i sopars (aigua i vi), cafè sol en els dinars.
• Guia acompanyant durant tot l viatge.
• Guies locals a Florència, Siena, San Gimignano i Pisa)
• Entrades durant el viatge:


Museu de l'Acadèmia (Florència)



Museu Ufizi (Florència)



Duomo (Siena)



Duomo (San Gimignano)



Conjunt Arquitectònic (Pisa)

• Hotel Garden (4 ****) Siena
• Hotel Michelangelo (4 ****) Montecatini.
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HOTEL GARDEN (Siena)
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HOTEL MICHELANGELO (Montecatini)
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