DIA 26
ROMA: dia complet dedicat a conèixer la ciutat,
panoràmica, passeig per les seves places, Fontana de Trevi,
Espanya, Navona, etc... .
DIA 27
ROMA- DIA DE LA CANONITZACIÓ: Matí: actes
de la canonització. Tarda, seguim visites: Coliseu, Foro romà...
DIA 28
ROMA: Basíliques Romanes de sant Joan de
Letrán, Santa Maria la Major, Sant Pau extramurs...
Noteu que la sortida no és el dilluns, sinó el dimarts de Pasqua i la
tornada no el dimarts, sinó el dimecres de la setmana següent. La raó
del canvi ha estat la disponibilitat del vaixell.
Hem reservat ja places de hotels i vaixell amb els preus que
s’indiquen. Queden places lliures fins el dia 8 de febrer o fins que
s’ocupen, perquè són limitades.
DIA 22
LLEIDA - COSTA BLAVA: Sortida de Lleida a les
06:00h. direcció França. Parades tècniques convenients. Dinar en
ruta. Continuació fins arribar a la Costa Blava. Sopar i allotjament a
l’hotel.
DIA 23
NIÇA-MILÀ-PÀDUA-MESTRE (Venècia): Esmorzar i
sortida direcció Milà. Visita Catedral. A les 12:30h. dinar i seguirem
fins a Pàdua, visita de la magnifica Plaça Prato de la Valle i la Basílica
de St. Antoni. Sopar i tot seguit anirem fins l´hotel situat a la zona de
Mestre.
DIA 24
MESTRE-VENÈCIA-FLORÈNCIA Esmorzar. Mati: ciutat
de Venècia. Plaça Sant Marc, el Pont dels Suspirs, la basílica etc..
Per la tarda sortida a Florència. Sopar i allotjament a l’hotel.
DIA 25
FLORÈNCIA-ASIS-ROMA: Esmorzar i pel matí farem la
visita a la ciutat: Plaça de la Signoria, el Duomo, el pont Rialto, etc...
Dinar a les 12:00h, i sortida direcció Asís, on hi destaca la basílica de
Sant Francesc. Sopar en ruta. Arribada a l´hotel, als entorns de
Roma. Allotjament.

DIA 29
ROMA - CIVITAVECHIA: Esmorzar. Aquest matí
anirem a fer la visita al Vaticà, la Basílica de St. Pere, la Capella
Sixtina i el Museus Vaticans. Dinar i sortida cap a Civitavechia, on
agafarem el vaixell direcció Barcelona. Sopar i allotjament en el
vaixell. Nit de navegació.
DIA 30
BARCELONA - LLEIDA: Esmorzar i dinar inclòs
al vaixell. Arribada a Barcelona a les 18:15h.aprox. Desembarcament
i retorn a Lleida amb autocar i fi dels nostres serveis.
Preu per persona: 1.195 €. Habitació individual 380 €
NO inclou: Begudes i entrades a monuments i museus. Es recomana
l’assegurança de cancel·lació, 30-€/per persona. Si no es comunica el
contrari, es farà a tots els inscrits. Cancel·lació no inclosa en el preu.
Per inscriure’s, ingressar 300 € al compte 2100 0203 71 0103467860.
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