
 

  

 

 

 
DIA 2 D'AGOST: GIRONA-VALL D'AOSTA  

Sortida a primeres hores del matí, parada en ruta per esmorzar. Continuació de trajecte per 

Montpeller, Nîmes, Valence etc. Dinar. Continuarem fins arribar a la Vall d'Aosta, 

instal·lació a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 3 D'AGOST: VALL D'AOSTA-AOSTA-SARRE-VALPELLINE 

Esmorzar i sortida per visitar Aosta, amb els seus monuments romans i medievals. Visita del 

teatre romà, criptopòrtic forenze, basílica paleocristiana de San Lorenzo. A continuació 

visitarem Sarre. Dinar. A la tarda ens dirigirem a Valpelline, on visitarem el centre de 

conservació i farem una degustació de formatge de Valpelline. Sopar i allotjament. 

 

DIA 4 D'AGOST: VALL D'AOSTA-FENIS-BARD-DONNAS-TORINO 

Esmorzar i sortida amb direcció a Fenis, per visitar el seu castell.  A continuació ens 

dirigirem al poble medieval de Bard, on farem una visita. Dinar. A la tarda ens dirigirem a 

Donnas, visita de la calçada romana (via delle Gallie). Continuació cap a Torí. Arribada a 

l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 5 D'AGOST: TORINO-PESSIONE DI CHIERI (CASA MARTINI)-TORINO 

Esmorzar i sortida per visitar el museu de l'automòbil de Torino, considerat la "catedral dels 

cotxes". Es mostra la història d'una de les passions del país des de Ferrari, Lamborghini, 

Maserati, Alga Romeo i Fiat. A continuació farem una visita a una fàbrica de xocolata 

artesanal, ja que ens trobem en una de les zones més importants del país, que elaboren 

xocolata i bombons, com la Ferrero, Gianduia, Cafferel o Nutella. Dinar. A la tarda farem 

una visita a la coneguda CASA MARTINI, on farem una visita per les seves instal·lacions. 

Sopar i allotjament. 

 

DIA 6 D'AGOST: TORINO-VENARIA-TORINO 

Esmorzar i sortida per visitar el centre històric de Torino, considerada la quarta ciutat més 

important d'Itàlia. Seguidament anirem a visitar el museu Egipci, considerat el més 

important del món desprès del del Caire. Dinar. A la tarda anirem a Venaria, per visitar la 

Reggia di Venaria, una de les residències de la casa reial dels Savoia, declarat Patrimoni de 

la Humanitat per la UNESCO l'any 1997. Sopar i allotjament.  

 

DIA 7 D'AGOST: TORINO-ASTI-ALESSANDRIA-TORINO 

Esmorzar i sortida cap a Alessandria, destaquen edificis com el Palazzo del Municipio, 

església de Santa Maria del Castello, a poca distància hi ha la petita església dedicada a la 

Verge de Monserrato on es pot veure una "Moreneta" a la façana. Dinar. A la tarda 

continuació cap a Asti, coneguda mundialment pels seus vins escumosos, visitarem un 

celler i degustarem el vi d'Asti. A continuació farem una visita guiada per la ciutat. Sopar i 

allotjament. 

 

DIA 8 D'AGOST: TORINO-GIRONA 

Esmorzar i viatge de tornada. Parada en ruta per dinar. Continuació de trajecte fins arribar 

a casa nostra. 

 

Preu per persona: 1.295€ 

Supl. single: 245€ 

 

Inclou: Pensió completa, allotjament 2 nits hotel 4* a Vall d'Aosta i 4 nits a Torino 4*, aigua als 

àpats,  guies locals, entrades i degustacions especificades segons programa, guia acompanyant, 

còmode autocar, assegurança de viatge.  

 

Grup mínim 25 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. 

 

 

 

 
Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 295€. La resta 

s'haurà de fer efectiva abans del 2 de Juliol 2018. 


