ITALIA Llacs del Nord
Del 26/6/19 al 1/7/19

26 JUNY
Dimecres

SABADELL – MILÀ – VARESE

27 JUNY

VARESE – LAGO MAGGIORE – ILLES BORROMEAS – VARESE

Sortida de Sabadell a les 7:00H per anar a l’Aeroport de Barcelona (Terminal T1) per facturar
equipatge. Sortida amb el vol VY6332 de Vueling de les 10:00h. Arribada a Milà a les 11:40H. Recollida de
l’equipatge, recepció i benvinguda pel nostre corresponsal. Després de dinar en un restaurant local, ens dirigirem a
Varese on farem una visita del centre, il Corso Matteotti, punt principal on s’eleven preciosos edificis senyorials i el
cor d’una agradable àrea per a vianants amb botigues del casc antic i la basílica de San Vittore amb el seu famós
campanar. Varese és la ciutat-jardí amb una peculiar estructura urbana, amb amplis espais de vegetació i precioses
viles rodejades de jardins que formen un dels majors atractius de la ciutat. Trasllat a l‘ ART HOTEL 4* (5 nits) a
Varese. Sopar i allotjament.
Sortida després d’esmorzar per fer visita de tot el dia del llac Maggiore on es troben algunes de les
illes més boniques d’ Europa: les Illes Borromeas (Isola Madre, Isola Bella i Isola Superior o Pescadors). La Isola
Madre, és la illa més gran i la més característica ja que és un verdader jardí botànic al aire lliure amb el seu Palau
Borromeo, una mansió del s XVII. La Isola Bella, on la seva bellesa està en els seus jardins i el monumental palau
barroc, construït al 1632 per Carles III Borromeo dedicat a la seva esposa Isabela. Es tracta d’un verdader palau reial
en miniatura amb salons extremadament decorats. A la sortida del palau es troben els seus peculiars jardins, alçats
en varis nivells amb terrasses que conformen una piràmide de plantes i flors. I la Isola Superior, coneguda com l’Illa
dels Pescadors, on dinarem. És la única illa que es troba habitada i no pertany a la família Borromeo. Es diu així pel
seu antic poblet de pescadors, on passejar-hi és un plaer i apreciar l’autèntic viure dels seus 50 habitants, carrers
empredrats i estrets, cases antigues i pintoresques amb flors al balcons i a les finestres. Després de passar el día,
retorn a Varese sopar i allotjament a l’ hotel.

Dijous

28 JUNY

VARESE – CANTON TICINO – LUGANO – CASTELGRANDE – BELLINZONA - VARESE

Sortida després d’esmorzar per fer recorregut de tot el dia del millor paradís italià en terres Suïsses,
el cantó Ticino. Terra de pas, fet el qual els ducs milanesos van aprofitar per establir el cobrament d’un peatge al
comerç que arribada a Bellinzona, porta d’entrada als Alps i capital del Cantó. Encara avui dia es pot veure part del
“señorío” i grandesa de la època ducal amb els seus 3 castells inclosos en la llista de bens de Patrimoni de la
Humanitat. el més gran i antic es Castello Grande. En una riba del nord del llac de Lugano trobem la ciutat de

Divendres

Lugano, rodejada de varies muntanyes de vistes panoràmiques, amb el seu casc antic tancat al tràfic i amb
nombrosos edificis d’estil llombard i museus exclusius. Bellinzona és probablement la ciutat més italiana de Suissa.
La capital del Ticino conformada per la impressionant fortalesa Castelgrande, el primer Castell – fort construïda al s. I
i convertida en una gran fortalesa durant l’ Edat Mitjana. Per la serva ubicació, Bellinzona va ser motiu de disputes
entre els ducs de Milà i la Confederació Helvètica. Al 1512 els suïssos van aconseguir incloure la ciutat a la seva
confederació. El dinar será en un restaurant local en la ruta. Per la tarda de retorn a Varese per sopar i allotjament a
a l’ hotel.

29 JUNY

VARESE – LAGO DI COMO – BELLAGIO - VARESE

Sortida després d’esmorzar per fer recorregut fins al Lago Di Como o també conegut com Lario. És el
tercer llac italià més gran per extensió després del Lago de Garda i el Lago Mayor, i el més profund de tots (410m).
És un dels més importants de llombardia. Presenta una característica forma de Y invertida. Es podran gaudir de
fascinants vistes: evocadors poblets, exuberants jardins i esplèndides viles que voregen el llac, lloc d’estiueig de la
noblesa llombarda ja a partir del s XVI. Visita a la Villa Carlotta i Villa del Balbianello, dues famoses viles llombardes
situades a la preciosa zona de Tremezzo, jardins plens de meravelloses flors, olors i colors i les seves mansions
amb una espectacular arquitectura exterior. El dinar serà en un restaurant local durant la ruta. Agafarem un ferri per
anar fins a Bellagio, la perla del Llac di Como, un dels pobles més bonics del llac. Situat just a la intersecció de les
tres branques del llac, amb els seus carrerons escalonats, el passeig marítim, i els preciosos jardins o residències
com la Villa Melzi, d’estil neoclàssic, que van ser les cases construïdes per estiuejar les famílies més poderoses d’
Itàlia. Avui en dia, aquestes mansions s’han convertit en refugi de milionaris d’arreu del mon, en hotels o llocs oberts
per a la visita turística. Destacar també la Basílica de S. Giacomo, un important exemple d’arquitectura llombarda de
finals del s. XI. En acabar per la tarda, retorn a Varese a l’hotel per sopar i allotjament a a l’ hotel.

Dissabte

30 JUNY

VARESE – CERNOBBIO – VARESE

Sortida després d’esmorzar i començar recorregut del dia fins Cernobbio, municipi que es troba a la
vora occidental del Llac Di Como. El nom de Cernobbio, prové del nom d’un antic convent anomenat Coenobioum, on
actualment es troba el millor hotel del món Villa d’ Este. Aquest municipi té gran activitat pesquera i pels nombrosos
molins del s XVIII de propietat eclesiàstica. A més és un poble amb un important centre industrial, ja que és on va
néixer un dels primers establiments industrials per a la elaboració de la seda. El dinar serà en un restaurant local
durant la ruta. Des de Como agafarem un funicular que té una pendent del 55% i ens portarà a la ciutat de Brunate,
on té una esplèndida posició panoràmica que permet dominar la ciutat de Como. Brunate, una ciutat d’origen celta ha
estat sempre unida a Como, i no va aconseguir mai ser independent. En acabar per la tarda retorn a Varese a l’hotel
per sopar i allotjament a l’ hotel.

Diumenge

1 JULIOL

VARESE – MILÀ – BARCELONA – SABADELL

Sortida després d’esmorzar direcció a Milà, per fer visita de la capital llombarda. Passejarem pel
centre històric amb el Castell Sforzesco, la plaça del Duomo, i les boutiques dels dissenyadors més coneguts. Dinar
en un restaurant local. A la hora convinguda, presentació a l’ aeroport de Milà per facturar equipatge i agafar el vol
VY6339 de Vueling de les 17:10H, hora d’arribada a Barcelona a les 18:50H. Recollida d’ equipatge i trasllat a
Sabadell.

Dilluns

Fi del viatge i dels nostres serveis.
PREU PER PERSONA ………………………… 1.840 €
SUPLEMENT EN INDIVIDUAL ………………..

350 €

EL PREU INCLOU: Bitllets d’avió en Turista, seient i maleta. Trasllats i visites detallades a l’itinerari. Taxes
d’aeroport. Pensió completa durant tot el viatge (sense begudes), allotjament a l’ hotel descrit de la categoria
indicada. Propines. Assegurança d’ accident, equipatge, malaltia i cancel.lació (sempre que la malaltia no sigui
preexistent).
NO INCLOU begudes ni extres.
Es recomana una maleta per persona que no sobrepassi els 20kg
ES PRECISA DOCUMENT NACIONAL D’ IDENTITAT VÀLID

VIATGES CODISANS - GC-004552
C/Torras i Bages, 9 - 08201 Sabadell (Barcelona) - (+34) 93 854 46 72 – (+34) 696 453 512
joan@viatgescodisans.com - www.viatgescodisans.com

