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Des de  

875 € 

 
GC 1881 

Nord d’Itàlia (14 dies) 

Milà, Cinqueterre, Toscana, Bolònia, 

Venècia, Verona i llacs de Como. 

L’extraordinària riquesa cultural del Nord d’Itàlia en un sol viatge. Les principals ciutats del septentrió italià: Florència, Siena, 

Bolònia, Venècia, Verona i Milà; però també es visitaran els amagats pobles de Cinqueterre i Portofino, el centre espiritual de 

Sant Francesc d’Assís, els mosaics de Ravenna, la ciutat-estat de San Marino, els llacs de Garda i de Como... una viatge increïble 

al costat de casa.  Amb la possibilitat d’arribar-hi en avió i llogar cotxe o anar-hi des de la ciutat d’origen amb el cotxe propi.  

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
    

 

Dies 1.- Visita de Milà (palau Sforzza, Duomo...). Dormir a Como 

Dia 2. Ruta de Como a Portofino. Visita del poble més pintoresc de la 

costa de la Liguria 

Dia 3-5.- Visita dels pobles de Cinqueterre. Visita a Pisa i Lucca.  Arribada 

a Florència. Visita de Florència (Ponte Vecchio, Palazzo Vechhio, Galeria 

dels Ufizzi, Galeria de l’Accademia...) 

Dies 6-7.- Visita de Siena (Piazza del Campo, Duomo...)  i de la resta de la 

Toscana (San Gimignano, Volterra, Monteriggioni...) 

Dia 8.- Ruta cap a Sant Francesc d’Assis. Nit a Urbino. 

Dia 9.- Ruta cap a San Marino i Ravenna per visitar els famosos mosaics. 

Ruta cap a  Visita de Bolònia. Nit Bolònia .  

Dies 10-12.- Visita de Venècia (Plaça de san Marc, Palau ducal, 

passejades amb gòndola, vaporettos etc...) 

Dia 13.- Ruta de Venècia a Verona. Visita de Verona i el lago di Garda (el 

més gran d’itàlia).  

Dia 14.- Tornada a la ciutat d’origen 

Opcions: Després de Bolònia, hi ha la possibilitat de visitar Verona i 

acabar a Venècia (menys dies de lloguer de cotxe) o de fer Venècia i 

acabar a Milà passant per Verona (ruta circular) 

 

Nota: El viatge pot realitzar-se en cotxe propi (el punt d’inici a Itàlia seria 

Portofino) a un preu des de 875€ o amb la opció de vol + cotxe de lloguer 

partint de Milà, Pisa o Venècia ades de de 1325€ + vol. El recorregut és 

circular i adaptable. 

Preus i condicions 

 

 

Inclou:  allotjament + dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, 

suggeriments de rutes etc ..) + gestions Ulisses viatges. 

 

No inclou: Assegurança opcional. Vols internacionals (et busquem el vol més 

barat per complementar aquest viatge) per la opció de començar a Itàlia 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Milà- Duomo  Portofino 

  

Florència-Duomo Siena (Piazza del campo) 

  

Venècia Llac de Como 

 


