
 

IES DE SALES   
VIATGE A VENÈCIA –FLORÈNCIA 

DEL 27 DE MAIG AL 31 DE MAIG 2013 

 

 

Dilluns 27 de maig. APT. BARCELONA- APT. VENÈCIA – VICENZA - LIDO DE JÉSOLO 
 

Hora de presentació:   11:30 hrs. 
Lloc de presentació:   Aeroport del Prat T1  

(davant els mostradors de VUELING) 
 
Davant dels mostradors de Vueling ens trobarem amb (Elisabeth 647925632) que us 
ajudarà amb el check in.  
 
Hora de sortida:    13:30 hrs. 
Nº Vol:           VY 6404 
Si volem podem portar menjar de casa, un entrepà per menjar-lo a l’ avió. Però 
atenció que les begudes les haurem de comprar una vegada haurem passat el control 
de policia.  

 
RECORDEU QUE TOTHOM HA DE PORTAR LA DOCUMENTACIÓ PREPARADA I NO 
SOBREPASSAR EL PES DE L’EQUIPATGE. permès: 23kg equipatge a facturar (només 
una maleta per persona) i 10kgs equipatge de mà (no ha de sobrepassar les mides 
establertes 55x40x20 cms). Cada kg de pes addicional són uns 12€ x kg. No es pot 
pujar res que talli ni punxi, ni líquids a l’equipatge de mà. 
Al mostrador de facturació us demanaran la documentació que vareu donar-nos per 
fer la reserva aèria per comprovar-la. Us demanaran, per menors d’edat el DNI amb 
permís patern o el passaport individual. Pels majors d’edat DNI o passaport. Pels 
extracomunitaris passaport individual + targeta de residència vigent. Recordeu que 
no són vàlides les fotocòpies ni les documentacions caducades 

 
Arribada a l’aeroport de Venècia a les 15:15hrs i recollida de l’equipatge. 

 
A l’arribada hi haurà  1 autocar DE LA COMPANYIA Italian Details: tel 24 hrs: 0039 
3284423483 (nom i telèfon xofer a reconfirmar el dia d’ abans) que us estarà 
esperant per portar-vos a Vicenza.  
 
Arribada a Vicenza, cap a les 17.30 hrs . Temps lliure per poder visitar aquesta 
ciutat, famosa per les villes de l’ arquitecte Andrea Palladio.  
  

 
A les 18.45 hrs anem cap a  Lido de Jésolo, on arribarem cap a les 20.15 hrs aprox -
20.30 hrs aprox.  
 

 
Arribada a l’hotel i distribució d’habitacions. 

 



HOTEL METROPOLE *** 
Via dei Pioppi, 3 
Lido de Jesolo 
Tel: 0039 0421 380678 
 
Distribució de les habitacions 
22 noies: 4 de  3 / 4 de 2  
20 nois: 4 de 4 / 3 de 2 
Professors: 2 dobles  
 

** L’hotel pot demanar una fiança de 10 € per alumne que es tornarà a la sortida 
del grup, sempre i quan no hi hagi cap desperfecte. ** 
 
El que queda de tarda, el dedicarem a passejar per aquest poble costaner. 
 
Sopar i allotjament. 
 
 
Dimarts 28 de maig. LIDO DE JÉSOLO- VENÈCIA - LIDO DI JÉSOLO 
 
Esmorzar i a les 9:00hrs l’autocar de la COMPANYIA Italian Details ens recollirà per 
portar-nos fins a Punta Sabbioni.  
 
*(Preu del vaporetto públic: 6 € anada i tornada per persona (preu 2012), heu de 
presentar la carta de l’escola degudament signada amb el llistat dels estudiants per 
gaudir del preu per estudiant)  
 
Arribarem a Venècia i anirem cap a  la Piazza San Marco, on podem veure  la famosa 
Basílica (hi podem entrar, però compte amb les motxilles les haureu de deixar fora 
per motius de seguretat), el Palau Ducal per fora, el Pont dels sospirs, el Campanille 
i la Torre del Rellotge.  
 
* Basílica de Sant Marc és gratuïta. Horari: 09.45 – 17 hores. 
 
Dinar lliure. 

 
Tarda lliure per acabar de visitar la ciutat, possibilitat d’ anar amb gòndola pels 
alumnes que tinguin ganes de regatejar, o seguir passejant  fins a arribar al Pont de 
Rialto, on podem aprofitar per fer compres, màscares, vidre de Murano, Burano… i  
gaudir dels seus pintorescos ponts i petits carrerons.  
 
Cap a les 19:00hrs agafarem el vaporetto públic per tornar a Punta Sabbioni, on 
l’autocar a les 19:30 hrs ens estarà esperant per portar-nos fins l’hotel. 

 
Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
Dimecres 29 de maig. LIDO DE JÉSOLO- BOLONIA- FLORÈNCIA 

 
Esmorzar.  

 
A les 08.30h, l’autocar de la companyia ITALIAN DETAILS (Nom i telèfon a 
confirmar) ens passarà a recollir i ens portaran fins a Bolònia, On tenim temps lliure 
per visitar aquesta bonica ciutat caracteritzada per les seus pòrtics i les seves torres 
d’ origen medieval. Hi ha un parell d’hores de viatge. 



 
Dinar lliure.  

 
A les 15.00 hrs, trasllat fins a Florència. Arribada a l’ hotel i distribució de les 
habitacions. Hi ha un parell d’horetes, segons el transit que trobem. 
 
Arribada a l’hotel i distribució d’habitacions. 
 

HOTEL  DUCA D’ AOSTA **  
Via Fiume, 17 
50127 Florència  
Tel: 0039 055 211595 

 
 

Distribució de les habitacions 
22 noies: múltiples 
20 nois: múltiples 
Professors: 2 dobles  
 

** L’hotel pot demanar una fiança de 10 € per alumne que es tornarà a la sortida 
del grup, sempre i quan no hi hagi cap desperfecte. ** 
 

L'ajuntament de Florència a partir del juliol 2011 fa pagar als turistes  3 € per 
persona i per nit en els hotels 3 estrelles. Pagament directe. 

 
Dinar lliure.  

 
Primer contacte amb la ciutat, passejarem per la Pl. de Sta. Mª la Novella i seguirem 
caminant fins arribar a la Pl. del Duomo, on podem contemplar la magnífica Catedral 
de Sta. Mª di Fiore, amb la seva cúpula renaixentista de Brunelleschi, i el Baptisteri, 
amb les seves magnífiques portes de bronze (conegudes amb el nom de les portes del 
paradís).  
 
Seguidament podem anar tot passejant fins a la Plaça de Santa Croce, on podem 
aprofitar per veure l’església per fora on personatges importants de la història 
italiana hi són enterrats. 
 
20.30h Sopar a  Ristorante Fantasia 

Via S. Giusseppe, 12A/r (Piazza Sta. Croce) 
Tel. 0039.055.234.35.33 

Allotjament. 
 
 
Dijous 30 de maig. FLORÈNCIA 
 
Esmorzar a l’ hotel.   
 
A les 10hrs, entrarem a la Galleria dell’ Accademia on tenim reserva feta per un 
grup de 46 persones amb el número 385837. Recordeu que heu de portar la carta de 
l’ escola conforme esteu fent un viatge cultural i sou grup d’ estudiants juntament 
amb el llistat d’alumnes i professors per gaudir de l’ entrada gratuïta per els 
menors d’ edat.. Aquí hi trobem el famós David de Miquel Angel.   
 



Al sortir anirem cap a la Pl. Della Signoria, on a les 12:45hrs tenim reserva a la 
Galleria dels Ufizzi per dos grups. El primer per a 22 persones amb el número de 
reserva 385846 i el segon per 23 amb el número de reserva 385847. En acabar, 
podem veure el bonic Palazzo Vecchio, i creuarem el Ponte Vecchio, per arribar fins 
al Museu Pitti on es troben els Jardins de Bóboli. 
 
Dinar lliure. 
 
Tenim reserva als Jardins de Bóboli per a dos grups. El primer de 22 persones a les 
15h amb el número de reserva 385848 i el segon a les 15:30h per a 23 persones amb 
el número de reserva 385850. 
Al sortir entrarem al  Museu Pitti  on tenim reserva per a dos grups. El primer a les 
16:30h per a 22 persones amb el número de reserva 385852 i el segon a les 17h per a 
23 persones amb el número de reserva 385853. 

 
Al acabar la visita de tots els museus i si encara teniu ànims, podeu aprofitar la resta 
de la tarda lliure per comprar algun souvenir.  

 
20.30h Sopar a  Ristorante Fantasia 

Via S. Giusseppe, 12A/r (Piazza Sta. Croce) 
Tel. 0039.055.234.35.33 

 
Allotjament. 

 
Divendres 31 de maig. FLORÈNCIA – PISA – APT PISA – APT PRAT 

 
Esmorzar i recollida de l’equipatge.  
 
A les 09.30 hores, l’ autocar d’Italian Details tel 00393284423483 ens passarà a 
recollir per l’hotel i ens portarà cap a Pisa. Arribarem cap a les .....  
 
Dinar lliure a Pisa. 
 
Tindrem unes horetes per fer la visita de la ciutat, visitarem l’extraordinari conjunt 
arquitectònic format pel Campo Santo: la Catedral, el Baptisteri i la Torre Inclinada.  
 
A les 15hrs, trasllat en autocar cap a l´ aeroport de Pisa. 
 
RECORDEU QUE TOTHOM HA DE PORTAR LA DOCUMENTACIÓ PREPARADA I NO 
SOBREPASSAR EL PES DE L’EQUIPATGE. permès: 20kg equipatge a facturar (només 
una maleta per persona) i 10kgs equipatge de mà (no ha de sobrepassar les mides 
establertes 55x40x20 cms) 1 bulto per persona (si són més entre 35-50€ cadascú). 
Cada kg de pes adicional són 12€. No es pot pujar res que talli ni punxi, ni líquids a 
l’equipatge de mà. 
 

Lloc presentació:  Aeroport de Pisa 
 Hora de presentació: 15:40hrs.   
 Hora de sortida:  17:40hrs. 
 Vol: VY 6771 

 
Arribada a l’aeroport del Prat a les 19.15hrs. Arribada a la Terminal1. 
 

  
Final del viatge, esperem que ho hagueu passat molt bé! 



 


