
TOSCANA 
LA REGIÓ SOMIADA

Del 4 al 11 de juny 2023


PROGRAMA 
Diumenge 4 de juny 
Al matí, sortirem amb avió des de Barcelona cap a Florència. Des d'allí ens desplaçarem 
fins a San Gimignano, on ens instal·larem a l’allotjament. A la tarda realitzarem en primer 
recorregut per la ciutat fins al crepuscle. Soparem d'hora per a poder descansar del 
viatge.


Dilluns 5 de juny 
Després d’esmorzar visitarem la bella ciutat de Volterra. Menjarem en la zona i a la tarda 
ens traslladarem a la localitat de Certaldo per passejar en el seu casc antic fins a les 
últimes llums del dia, abans de tornar a l’allotjament a reposar.


Dimarts 6 de juny 
Al matí ens desplaçarem a Siena, ens instal·larem a l’hotel i començarem a admirar tot el 
que aquesta meravellosa ciutat ofereix, des de la famosa Piazza del Campo als racons 
amagats del barri antic, sense oblidar l'esplèndid Duomo o el Baptisteri. Sopar a la ciutat 
i descans.


Dimecres 7 de juny 
Aquesta jornada estarà dedicada a la zona del Chianti, famosa pels seus vins i amb 
pobles típics com Castellina. Menjarem en la zona i ens quedarem fins al capvespre entre 
els seus pujols. Tornarem a Siena per a sopar i passar la nit.


Dijous 8 de juny 
Després d’esmorzar ens desplaçarem cap al sud, visitant primer l’abadia de San Galgano 
abans d’arribar a Montalcino, on ens acomodarem a l'hotel. Després de la pausa del 
migdia farem un recorregut per la ciutat fins a la nit. Sopar i descans.


Divendres 9 de juny 
Jornada dedicada al sud de la regió, amb un recorregut fins a Montepulciano, on 
passarem el matí i menjarem. A la tarda seguirem entre camps i pobles fins a tornar a 
Montalcino per al sopar i el descans. 

Dissabte 10 de juny 
Dia dedicat a la Val d’Orcia i a les rodalies de Pienza, on dinarem. A la tarda ens 
aproparem als millors punts panoràmics abans de tornar a l’allotjament pel sopar i el 
descans. 


Diumenge 11 de juny 
Després d’esmorzar visitarem l’abadia de San’Antimo i tot seguit ens desplaçarem a 
l'aeroport de Florència per a agafar el vol de tornada a Barcelona. 


Si les causes meteorològiques el requereixen, o si hi ha canvis en les activitats previstes, 
farem les modificacions necessàries per a adaptar el programa.




PREU 
 El preu del viatge fotogràfic són 1960 €. 


Inclou el vol d'anada i tornada des de Barcelona fins a Florència i allotjament (dormir, 
desdejuni) en habitació individual amb bany privat per a 7 nits, tots els desplaçaments en 
el destí amb vehicle de lloguer, entrades i visites als llocs programats i una assegurança 
mèdica amb garantia covid. El preu no inclou el desplaçament fins a l'aeroport de sortida, 
els menjars i tot el que no estigui indicat específicament.


El preu per a acompanyants o allotjament en habitació compartida és de 1660 €. 


