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Des de  

690 € 

 
GC 1881 

Capitals italianes (8 dies) 

Roma, Florència i Venècia  

Les principals ciutats d’Itàlia unides en una mateixa ruta. Visiteu la Roma Eterna, la Florència dels museus o la sereníssima 

Venècia. Escolliu les nits que voleu fer a cada lloc segons les vostres prioritats i gaudiu de la millor experiència possible urbana al 

país de les meravelles arquitectòniques. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
   

 

 

Dies 1-3.- Visita de la ciutat de Roma. Les principals 

atraccions, Colosseu, Ciutat del vaticà, centre històric, 

Trastevere etc...  

 

Dies 4 i 5.- Tren cap a Florència. El bressol de l’art. 

Visita de la ciutat al vostre ritme 

 

Dies 6-8. Tren cap a Venècia. Visita de la ciutat dels 

canals sense pressa. Contempleu la Plaça de San 

Marc,  i perdeu-vos pel laberint dels seus carrers i 

canals. 

 

NOTA: El viatge es pot fer en l’ordre que es vulgui; es 

poden variar els dies a cada ciutat, augmentar-los, 

treure alguna de les ciutats i fins i tot combinar amb 

altres itineraris d’Itàlia com la Toscana,  Napòls i la 

costa amalfitana, Sardenya, Sicília... 

 

Ulisses viatges et programarà el viatge en funció de 

les teves prioritats. 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: allotjament en Hotels gamma mitjana + Bitllets de tren Roma- FLorència i 

Florència- Venècia + dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments 

de rutes etc ..) + 100% gestions. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar 

aquest viatge). Assegurances opcionals 

 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Roma- Castell de Sant’angelo Roma- Colosseu 

  

Florència- Ufizzi Florència- Ponte Vecchio 

  

Venècia- Canals Venècia- Vistes des del pont de l’Academia 

 


