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TURISME RURAL 
A LA TOSCANA 

Fly & drive 
8 dies 

Sortides els dissabtes entre 
el 7 d’abril i el 27 d’octubre 

de 2018 
 

DIA 1: BARCELONA – FLORÈNCIA 

Presentació a l'aeroport de Barcelona, per agafar vol direcció Florència.  

BARCELONA - FLORÈNCIA   Sortida 06:00 - Arribada 07:45 

Arribada i recollida del nostre vehicle de 
lloguer i ens dirigirem a Rivalto. Arribada i 
allotjament a Casa Elisa. Situada al centre 
del poble, la casa, construïda al segle XVIII 
té una entrada independent, 2 terrasses, 3 
habitacions dobles, 2 banys, una cuina i un 
living-menjador i pot acollir fins a 6 
persones. 
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DIES 2 AL 7: RIVALTO - TOSCANA 

Dies lliures per recórrer els bells 
paratges de la Toscana. Des Rivalto es 
poden realitzar diverses activitats: Anar 
al centre termal de Casciana Terme per 
relaxar a la beauty farm, o banyar-se en 
les piscines de Casciana i Chianni, jugar 
a Golf a Castelfalfi. Si els agrada la platja 
poden arribar a Vada o a San Vincenzo, 
o si els agrada l'art es pot recórrer Pisa, 
San Gimignano, Lucca i Volterra. 

DIA 8: RIVALTO – FLORÈNCIA - BARCELONA 

Temps lliure per conèixer els bells 
paratges de camí cap a Florència i 
dirigir-nos a l’aeroport de la ciutat 
italiana per tornar el cotxe de 
lloguer i agafar el vol en direcció 
Barcelona.  

FLORÈNCIA - BARCELONA   Sortida 19:55 - Arribada 21:40 
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PREU INCLOU. 
• Vols Barcelona - Florència o Pisa amb 

Vueling a classe J, anada i tornada. 
• Neteja i canvi de llençols a l'arribada. 
• 7 nits d'allotjament a la Casa rural Elisa 

a Rivalto. 
• Cotxe de lloguer categoria compacte (2 

a 5 pax) o tipus Opel Vivaro (6 pax) 
recollida i devolució a l'aeroport. Inclou 
km il·limitat, assegurança de col·lisió i 
robator i amb franquíc ia , taxes 
aeroportuàries, impostos locals, i 
assistència telefònica. 

• Assegurança d'assistència de viatge. 

PREU NO INCLOU. 
• Esmorzars, dinars i sopars. 
• Despeses extres (Telèfon, bugaderies 

etc ...) 
• Despeses personals. 
• Consum de Gas, calculat a la sortida. 

(Pagament directe) 
• Dipòsit de 300,00 € (pagament directe) 
• Suplement bressol: 50,00 € (pagament 

directe) 
• Qualsevol servei no especificat en 

l'apartat el preu inclou. 
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PREUS SEGONS OCUPACIÓ 

Preu per persona ocupació 6 persones. 610,00 € 

Preu per persona ocupació 5 persones. 450,00 € 

Preu per persona ocupació 4 persones. 524,00 € 

Preu per persona ocupació 3 persones. 650,00 € 

Preu per persona ocupació 2 persones. 906,00 € 

Taxes aèries netes: 50,00 € a reconfirmar en el moment de l'emissió dels 
bitllets aeris 

Suplement temporada alta (juliol i agost): 120,00 € sobre total.
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Notes importants: 
• Aquest pressupost no suposa cap reserva, ni bloqueig de places. 
• Pressupost subjecte a disponibilitat de places al moment de la seva acceptació. 
• Per confirmar la reserva es necessita un dipòsit d'un 40% del total de la 

mateixa, més l'import dels bitllets d'avió depenent de la condicions de la tarifa 
aplicada. 

• En la seva confirmació es comunicarà el preu final, que es pot veure afectat per 
la variació de divises, disponibilitat de places aèries, hoteleres etc ... 

• Aconsellem reservar l'assegurança de cancel·lació. 
• El pagament final es farà 20 dies abans de la sortida del viatge. 
• La documentació per al viatge (passaports, visats, etc ..) és responsabilitat 

exclusiva del client.      
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