
IES FRANCESC MACIÀ  
VIATGE A FLORÈNCIA 

17 AL 22 DE JUNY DE 2018 
 

Telefons professors:  Dolors Busquet : 609 81 00 92 // Rober Uña:  626 71 76 66 

 

Dg 
APT. BARCELONA – APT. BOLONIA – PISA - FLORÈNCIA 17/06 

Hora de presentació:            04:20h   
Hora de sortida:                                 06:20h   
 

A l’aeroport de Barcelona, una companya de Viatges Cum Laude(Helena)  us estarà esperant per ajudar- vos amb el 
check-in, davant mostrador Vueling!!! 

Hora d’arribada a l’aeroport de BOLONIA a les 08.00h.  

Un autocar de  la companyia STOP IN ITALY  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. O fer un tomb fins el riu, potser la part menys 
coneguda d’aquesta ciutat. 

Dinar lliure per la zona, aquí trobarem un munt de llocs on dinar. 

A les 16.30h, recollida del grup per anar cap a Florència. 

Arribada a l’hotel, i distribució de les habitacions.  

 
HOTEL DONATELLO ***    

Pzza Indipendenza, 23 
Tel 0039 055 4633477 
50129 Firenze  

 

      



Reunió amb professorat: un cop us instal·leu baixareu al pati de l’hotel o vestíbul per parlar de l’horari de quedar pel 
proper dia.  

Després per començar a Florència  podem fer un tomb fins l’església de Santa Maria la Novella. Aquesta és una de les 
esglésies més importants del renaixement florentí. 

Anem a sopar. 

Sopar lliure. 

Allotjament a l’hotel. 
  



Dl 
FLORÈNCIA 18/06 

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. L’entrada a la Catedral 

és gratuïta, però si volem visitar la resta: la famosa cúpula de Brunelleschi, el Baptisteri amb les “portes del 

paradís” i el Campanille de Giotto és de pagament i s’ha de reservar.  

Dinar lliure per la zona.  

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 a l’ hotel. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Dm 
FLORÈNCIA 19/06 

Esmorzar a l’hotel.  
 

Sortirem cap al Palazzo Pitti, tot creuant el bonic i conegut Ponte Vecchio,  aprofitarem per fer algunes fotos, és un lloc 
preciós i arribarem fins el Palazzo Pitti. 

A les 9:00h Visita reservada. 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. 

Dinar lliure. 

A la tarda podem fer una passejada per 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. 

 

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 
FLORÈNCIA 20/06 

Esmorzar a l’hotel.  
 
Aquest matí el dedicarem a la visita de la Galleria dell’ Accademia on tenim reserva confirmada a les 10.30hrs. 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 Palazzo Medicci Ricardi, 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 12:00h tenim reserva confirmada.  

Dinar lliure. 

 
Després seguirem cap a la   bonica  Piazza della Signoria, 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 degli Uffizi, on l’escola ha fet 
reserva a les 15h dividit en dos grups.  

En sortir una miqueta de temps lliure per seguir passejant o fer alguna compra. 

Sopar lliure.  

Allotjament. 

 
  



Dj FLORÈNCIA  - SAN GIMIGNANO – SIENA – PORT 
CIVITAVECCHIA 21/06 

Esmorzar i recollida de l’equipatge.  

A les 09:00h,  un autocar de la cia Stop in Italy,  ens recollirà el mes a prop de l’ hotel i sortida cap a San Gimignano, on 

arribarem cap a les 10:15hrs. 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 12:00h, 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 Palazzo Pubblico,  la fonte 

Gala i la fortalesa Medicea i els seus bonics i tortuosos carrerons. 

Dinar lliure. 

Cap a les 17.30h, recollida del grup per anar cap al port de Civitavecchia. Hem d’estar al port a les 21.00hrs, per fer el 

check-in i la distribució de les cabines.  

Allotjament en cabines interiors segons distribució: 19 alumnes + 2 professors  

A les 23.00hrs. Sortida del ferri.  

Sopar lliure per compte del grup. 

Nit gaudint de les instal·lacions del ferri. 

 

  



Dv 

PORT BARCELONA  22/06 

 

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 les 19.00hrs                       

TERMINAL GRIMALDI 

   Moll Costa s/n 

 

 

Fi del viatge!!!! 

 


