DIA 18 FEBRER: GIRONA-BARCELONA-FLORENCIA
Sortida a primeres hores del matí direcció aeroport del Prat. Sortida a les 11'40h.
Arribada amb el vol de Vueling a les 13'25h. Dinar ràpid. A continuació visita de la
Galeria de l'Accademia, per tal d'admirar el famós David de Miquel Angel i d'obres
d'escultura i pintura de fama universal. Panoràmica de la ciutat de l'art més famosa del
món i capital de la Toscana. Instal·lació a l'hotel, sopar i allotjament a l'hotel.
DIA 19 DE FEBRER: FLORENCIA
Esmorzar a l'hotel i sortida per visitar el conjunt artístic de la catedral de Santa Maria
dei Fiori coneguda com el Duomo, baptisteri i la cripta. També veurem el campanile i la
cúpula (exterior). Continuació de la visita a Santa Maria la Novella, seu dels dominics
de la ciutat. Dinar. Visita del Palazzo Vecchio, on destaca el saló del Cinquecento entre
d'altres sales, situat a la Piazza della Signoria. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament.
DIA 20 DE FEBRER: FLORENCIA
Esmorzar i sortida per visitar la Galeria dels Uffizzi, amb la col·lecció de pintures més
rica i famosa del planeta Leonardo da Vincci, Miguel Angel, Rafael . Dinar. Seguidament
anirem als Jardins de Bóboli i entrarem al Museu de la Porcellana. Sopar i allotjament.
DIA 21 DE FEBRER: FLORENCIA-BARCELONA-GIRONA
Esmorzar i sortida per tal de visitar el museu d'història de la ciència Museu Galileo. I
seguidament visita de l'església de la Santa Croce, la franciscana més gran del món, on
descansen les restes de Miquel Angel, Galileu i Maquiavel entre d'altres. Dinar i temps
lliure fins las 18,00 hi trasllat al aeroport per agafar el vol de tornada a les 19'50h cap a
Barcelona. Arribada a les 21'30h. Trasllat a Girona.
Preu per persona: 995€
Supl. single: 120€

Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 195€. La resta
s'haurà de fer efectiva abans del 29 de Gener 2018.

Inclou: Trasllat Girona-aeroport Barcelona-Girona, vol Barcelona-Florencia-Barcelona
pensió completa des del dinar del dia 18 fins el dinar del dia 21, aigua als àpats, 3 nits
d'allotjament amb hotel 4*, taxes, auriculars 4 dies, facturació 1 maleta 23kg inclosa,
guia oficial, guia acompanyant, còmode autocar i assegurança de viatge.
Grup mínim 20 persones. Condicions generals i especials segons normes autonòmiques
vigents en el lloc de celebració del contracte de viatge combinat i en el seu defecte,
segons el R. Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la llei estatal, per la
defensa del consumidor i usuari. Podeu consultar les nostres condicions generals a la
pàgina web www.domustravel.com.

