
 

    

 

 

 

 

DIA 5: ORIGEN-AIX EN PROVENCE-ARONA 

Sortida a primeres hores del matí, parada per esmorzar ( no inclòs). Continuació de viatge. 

Dinar en restaurant a Aix-en-provence. Cap al vespre arribada a Arona davant del llac Major. 

Sopar i allotjament a l'hotel. 

 

DIA 6: ARONA-LLAC MAJOR (ILLES BORROMEAS-TRESA)-ARONA 

Esmorzar i al matí visita de les illes Borromeas, embarcarem direcció a Isola Bella per visitar el 

Palau de la família Borromea, amb les seves espectaculars sales, làmpades i jardins. A mig matí 

visita d'Isola Pescatori, l'única habitada amb els seus típics carrerons. Dinar. A la tarda 

coneixerem l'Isola Madre, on veurem els magnífics jardins i el Palau. Temps lliure a Stresa fins 

l'hora de tornar a l'hotel. Sopar i allotjament. 

 

DIA 7: ARONA-LLAC COMO (VARENNA-BELLAGIO-VILLA CARLOTTA-COMO)-ARONA 

Desprès d'esmorzar al matí començarem al Llac de Como, on arribarem amb autobús per 

Menaggio des d'on ens dirigirem en vaixell fins a Varenna, encantadora població on 

disposarem de temps lliure per passejar. Seguirem fins a Bellagio, situada a la península que 

divideix els dos braços del llac amb les boniques i típiques construccions en amb terrassa. 

Dinar. Amb vaixell ens dirigirem cap a Tremezzo, on visitarem els jardins de Villa Carlotta. 

Continuació cap a Como, ciutat de la seda, on veurem el Duomo. Tornada cap a l'hotel, sopar i 

allotjament. 

 

DIA 8: ARONA-ASCONA-LUGANO-ARONA 

Esmorzar i sortida passant prop del llac Maggiore, entrant a Suïssa fins arribar a Ascona, centre 

vocacional amb les peculiars construccions al costat del llac. A continuació ens dirigirem cap a 

Lugano, la ciutat més coneguda de la Suïssa italiana al costat del Llac Ceresio, on dinarem. 

Visita de l'església de Santa Maria degli Angeli, amb la seva famosa crucifixió. Passeig per la via 

Nassa. Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 9: ARONA-VILLA TARANTO-LLAC D'ORTA (ORTA SAN GIUGLIO)-ARONA 

Desprès d'esmorzar al matí ens dirigirem cap a Verbania, per visitar Villa Taranto, un bonic jardí 

botànic de 16ha on s'hi troben tot tipus de plantes i arbres de tot el món, perfectament 

aclimatades a la zona. Al migdia anirem a dinar al llac d'Orta. A la tarda passejarem per Orta de 

San Giuglio, on sembla que el temps s'ha aturat i que els personatges de Fellini han d'aparèixer 

darrera qualsevol cantonada. Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 10: ARONA-ORIGEN 

Sortida al matí desprès d'esmorzar. Parada en ruta per dinar. Continuació de viatge fins arribar 

al vespre a casa nostra. 

 

Preu per persona: 895€ 

Supl. individual: 165€  

 

Inclou: Allotjament Hotel 4* a Arona, pensió completa (6 dinars en restaurant), aigua i vi als 

àpats, serveis de vaixells i entrades especificades segons programa, còmode autocar, guia 

acompanyant del 2 al 6è dia, assegurança de viatge.  

Grup mínim 25 persones. Condicions generals d’ acord amb el decret 168/1994  de la 

Reglamentació Catalana  AAVV i la llei estatal 7/1998. 

Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 

L’agència es reserva el dret d’alterar l’ordre de les visites si causes de força major ho 

aconsellessin. 

 

 

Inscripcions: A la mateixa agència. En el moment d'inscripció 

s'haurà de fer una paga i senyal de 195€ per persona. La 

resta es farà com a data límit el 14 de d'Agost 2015. 

 

 

 

 

 


