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 Viatge al PIEMONT i LLOMBARDIA (Itàlia)  
i Cantó del TICINO ( Suïssa) 

 
MILÀ – ARONA – ILLES BORROMEES del  LLAC MAJOR  – LUGANO – 

ASCONA – PALLANZA – ORTA SAN GIULIO – LLAC de COMO 
 

· Del diumenge 10 al dissabte 16 de juny del 2018 · 
 

 DIUMENGE   · 10 ·  BARCELONA ·  MILÀ  ·  ARONA 
 

o Matí:  a les 7.30 h. sortida i trasllat des del Pg. de Gràcia/Gran Via de  
  les Corts Catalanes, fins a la Terminal 1 de l’aeroport de BCN. 

o Sortida:  a les 10.00 h. amb el vol VY6332 de la companyia VUELING. 
o Arribada:  a les 11.35 h. a l’aeroport de MALPENSA (MIL).  
o Tot seguit: dinar en un restaurant proper al centre de MILÀ. 

Tarda: passejada, guiada i comentada, pel centre històric de la ciutat de 
MILÀ. Veurem la Galleria Vittorio Emanuele, el Duomo i la seva plaça, etc. 

o Seguidament, ens traslladarem a la petita localitat d’ARONA, on hi farem 
l’allotjament i sopar. 

 
L’allotjament, l’esmorzar i el sopar serà cada dia al: 
HOTEL CONCORDE **** 
Via Verbano, 1 
28041 ARONA Tel: 0039 0322 249321 hotel@concordearona.com    

 
 DILLUNS   · 11 · Llac MAJOR i les illes BORROMEES de:  

   BELLA, dels PESCADORS i MARE   
           
  

o Matí:  sortida en destinació a la petita població d’STRESA, des d’on 
embarcarem en un petit vaixell que ens durà a l’illa BELLA. Allà visitarem el  
Palau Borromeo, ple de salons i habitacions a la planta noble construïts entre 
els segles XVII i XIX i, a la part inferior, les grutes recobertes de pedres i 
petxines, el jardí ple de múltiples colors i innombrables plantes exòtiques, 
decorat amb jocs d’aigua i amb deu terrasses sobreposades.  
Seguidament,  anirem a l’illa dels PESCADORS, l’única habitada, coneguda 
també com Illa Superior, sorgeix davant STRESA i té bonics racons i un 
característic mercat.  

o Dinar:  en un restaurant de l’illa dels PESCADORS.   
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o Tarda:  farem la visita a l'illa MARE, que té un magnífic jardí romàntic 
d'estil anglès considerat un dels millors exemples d'art de jardineria, i on hi 
trobarem tota una fauna volàtil oriental, amb galls d’indi albins, faisans daurats i 
papagais, la primera camèlia de l’illa i l'imponent xiprer de Caixmir. 

  
 DIMARTS   · 12 ·   LUGANO – ASCONA  

 
o Matí:   sortida en direcció a la ciutat suïssa de LUGANO, situada a la riba 

del llac que duu el seu nom i envoltada de muntanyes. Un cop allí, farem un 
recorregut pels majestuosos edificis i places del casc antic i la Catedral de Sant 
Llorenç, una obra fascinant d’estil llombard del Renaixement amb un interior 
amb nombrosos frescos i un valuós equipament barroc.  
Seguidament, prendrem el telefèric que ens durà fins al cim del MONTE SAN 
SALVATORE, de 912 m d’alçada, des d’on, si el temps ens ho permet, podrem 
gaudir d’una bellíssima panoràmica de la ciutat de LUGANO i de tot l’escenari 
alpí que l’envolta. 

o Dinar:  en un restaurant cèntric de LUGANO. 
o Tarda:  de retorn farem una bonica ruta muntanyosa per territori suís fins 

a arribar a l’encantador poblet d’ASCONA, un municipi situat al costat mateix 
del nord del llac de MAJOR al CANTÓ de TICINO (Suïssa), on farem una breu 
parada fins a arribar al nostre destí d’ARONA.   

 
o DIMECRES  · 13 ·  VILLA TARANTO (PALLANZA)   

SACRO MONTE di ORTA – ORTA SAN GIULIO.    
 

o Matí:   sortida amb destinació a la vila de PALLANZA, on visitarem 
l’espectacular i meravellós jardí botànic de VILLA TARANTO, ubicat en una 
antiga vila dels Saboia, on tindrem ocasió de gaudir d’un espectacle visual ple 
d’una munió de colors i aromes. Seguidament, anirem fins al Sacri Monti de 
Piemont i de Llombardia,  que es troba al cim d'una muntanya al costat del llac 
d’ORTA, dins d’un parc històric amb 21 capelles votives que daten entre els 
segles XVI i XVIII, amb frescos i escultures de terracota que narren la vida de 
Sant Francesc d’Assís. Aquest indret forma part del Patrimoni Mundial de la 
UNESCO.  

o Dinar:  en un restaurant d’ORTA SAN GIULIO. 
o Tarda:  recorregut pels carrerons estrets de l’encantadora vila d’ORTA 

SAN GIULIO, situada a la riba del llac d’ORTA, on hi veurem un seguit de 
cases i places d’una bellesa molt pintoresca. 
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o DIJOUS   · 14 ·     NAVEGACIÓ  pel  GRAN  LLAC de COMO   
    MENAGGIO  · VARENNA · BELLAGIO · TREMEZZO. 
 

o Matí:  anada fins a l’encisadora població de MENAGGIO, una primitiva 
ciutat romana que encara avui dia guarda restes de la seva muralla, envoltada, 
per una banda, de muntanyes escarpades i, per l’altra, pel gran llac de COMO. 
Allí, pujarem en una embarcació i travessarem fins a VARENNA, on farem una 
visita en aquesta bella localitat que es troba a l’altra banda del llac de COMO, i 
tot seguit navegarem fins a BELLAGIO.  

o Dinar:  en un restaurant de BELLAGIO. 
o Tarda:  de nou, tornarem a embarcar per tal de seguir la nostra ruta naval 

pel llac de COMO fins a arribar a la nostra destinació final, el petit poble de 
TREMEZZO, on visitarem la VILLA CARLOTTA, d’estil neoclàssic amb la 
seva valuosa col·lecció d’art amb obres d’Antonio Canova, Francesco Hayez i 
Bertel Thorvaldsen, envoltada d’espectaculars jardins d’una gran bellesa 
natural.    
 
 

o DIVENDRES   · 15 ·  CIUTAT de TORÍ 
 

o Matí:   sortida amb destinació a la ciutat de TORÍ, la capital de la regió 
de Piemont, on realitzarem una visita panoràmica en bus per la ciutat i visitarem 
el MUSEU EGIPCI, on hi trobarem la col·lecció d’art i cultura de l’antic Egipte, 
reunida durant els segles XIX-XX, més extraordinària del món, després de la del 
museu del Caire.   

o Dinar:  en un restaurant cèntric de TORÍ. 
o Tarda:   visita a la MOLE ANTONELLIANA,  un edifici històric de finals 

del segle XIX, dels més alts que s’enlairen al bell mig de la ciutat i que 
actualment alberga el MUSEU del CINEMA, amb una interessant col·lecció 
sobre el setè art a Itàlia. Inclou pel·lícules, negatius i instruments tecnològics que 
es remunten als primers anys del cinema italià, i una àmplia col·lecció de 
decorats i vestits que s'han utilitzat en les pel·lícules italianes més famoses. 

 
 DISSABTE  ·16 ·  ARONA  ·  MILÀ  ·  BARCELONA  

 
o Matí:  després d’esmorzar sortida amb destinació a la ciutat de MILÀ, i 

un cop allà visitarem el Castell SFORZESCO.   
o Dinar:  en un restaurant cèntric de MILÀ.  
o Tarda:  visita a l’auditori de la famosa òpera de l’SCALA, un dels 

referents fonamentals del món de l’òpera amb més de 250 anys d’història.   
o Tot seguit:  anada fins a la Terminal 1 de MALPENSA (MIL). 
o Sortida:  a les 21.30 h amb el vol  VY6335 de la companyia VUELING. 
o Arribada: a les 23.05 h a l’aeroport de BARCELONA (BCN) Terminal 1.  

* * * 
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PREU: 1670 €  per persona en habitació doble - Suplement individual:  360 € 
Per a inscripcions Tel. 93-241.41.42  de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 h. 

Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 
 
 

1r TERMINI PREINSCRIPCIÓ i PAGA i SENYAL: DIJOUS 5 d’ABRIL  -  800 € 
2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIJOUS 3 de MAIG  

 
CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 

* * * 
 EL PREU INCLOU: 

 Trasllat en autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona T-1. 
 Bitllet d’AVIÓ amb la companyia VUELING. 
 Allotjament en regim de ½ pensió  a l’HOTEL CONCORDE **** d’ARONA. 
 Dinars en ruta i sopars a l’hotel.   
 Refrescos, aigua i cafè o infusions per dinar i sopar. 
 Autocar durant tot el recorregut. 
 Entrades a museus i recintes històrics inclosos en la programació. 
 Tots els passeigs en barca pels diferents llacs inclosos en la programació. 
 Telefèric al cim del MONTE SAN SALVATORE. 
 Guia especialitzat de parla hispana. 
 Propines del guia i xofer. 
 Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i anul·lació. 

 EL PREU NO INCLOU: 
 Qualsevol cosa no especificada. 


