
Preu: 2.165 euros

99

EL TRENTINO
I LES DOLOMITES

Durada: 8 DIES 
Del 22 al 29 de maig 2016

VERONA - ROVERETO - TRENTO - MERANO - VAL SENALES
Acompanyats per Àngel Morillas gaudirem d’uns entorns naturals 
espectaculars i de la cultura que ofereix la zona més pintoresca dels 
Alps. Des de l’arribada del vol a Verona ens traslladarem a Rovereto, 
punt de pivot del nostre viatge. Trencant tots els estereotips, visitarem 
la Casa Depero, un museu futurista construït per un dels artistes que 
van prendre part en el moviment artístic de principis del s. XX, així com 
el Museu d’Art Modern i Contemporani de Trento i Rovereto. Dinarem 
al Parc Bridi, dedicat a Mozart. Acabarem el dia amb una visita a la 
Bodega Marzadro on degustarem la seva famosa Grappa. El segon dia 
serà de natura alpina visitant Les Dolomites . amb uns pics de més de 
3.000 metres. Els funiculars seran els nostres aliats per arribar als cims i 
gaudir de les esplèndides vistes que ens ofereixen aquestes imponents 
muntanyes. Els pobles que les envolten són una joia de l’arquitectura 
tirolesa i tenen una bellesa innegable. A Trento podrem retrobar-nos 
amb la cultura i l’art. La Plaça del Duomo de Sant Virgili, d’estil romànic és 
on van enterrar el sant, i a l’església és on es van dur a terme les reunions 
del Concili de Trento. Visitarem el museu de les ciències i acabarem 
amb una degustació a les bodegues Ferrau. A Merano, lloc d’estiueig 
de l’Emperadriu Elisabeth d’Àustria ens regalarem la vista amb el jardí 
botànic, i a Bolzano coneixerem l’Home de d’Otzi (5.300 a.C). Tornarem a 
la natura des d’Arco i els seus penya-segats de pedra calcària pura,  fins 
a Carisolo i arribarem al Parc Natural Provincial d’Adamello-Brenta, “la 
vall dels salts d’aigua”. A Madonna di Campiglio pujarem amb funicular 
i ens quedarem sense alè a causa del paisatge bellíssim. Al Val Senale 
veurem un espai medieval i glacial, i visitarem els frescos i escultures del 
Monestir de San Giovanni Müstair . Ens sorprendrà el Lago di Garda, 
de vegetació mediterrània, i acabarem el viatge a Verona , ciutat de 
Romeo i Julieta. 

El preu inclou:
Vols en línia regular de Vueling.
Allotjament i esmorzar en hotel de 3* sup.
Dinars als hotels o en restaurants seleccionats.
Transport en confortables autocars.
Guia de Te de Tertúlia i guia local si obligatori. 
Propines a guies locals i conductors.

Totes les visites, activitats i/o espectacles especificats
Assegurança de viatge i anul·lació.
Taxes d’aeroport i de combustible.
Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
Extres en els hotels.
Sopars
Begudes en els àpats.
Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 230 euros.

Assessors
culturals

Informació d’interès: Min 20/30 Max 0 hora NO


