IES MONTE DAS MOAS. VIAXE CULTURAL A ITALIA 2017,
26 MARZO A CORUÑA-MADRID 06:40-08:00 MADRID-MILÁN 08:50-11:05
1 ABRIL ROMA-MADRID 15:05-18:00 MADRID-A CORUÑA 19:00 20:05
7 DÍAS /6 NOITES 2 noites en Venecia 1 noite en Florencia 3 noites en Roma.
ITINERARIO DA VIAXE:
DÍA 1º (domingo 26 marzo) A CORUÑA-MADRID-MILAN-VERONA -VENECIA (LIDO
DEI JESOLO). Presentación no aeroporto de Alvedro. Trámites de facturación e
embarque. Saída nun voo a Milán vía Madrid. Imprescindible DNI en vigor. Chegada
prevista a Milán ás 11:05 da mañá. Recolleita de maletas. Un autocar estaranos
esperando para trasladarnos ao centro da cidade de Milan. Tempo libre de 2 horas a
disposición do grupo para descubrir esta marabillosa cidade, O Duomo achéganos á
lírica da Scala e á arte de Leonardo. Dirixirémosnos cara a Verona, (parada se os
profesores O consideran oportuno para visitar as súas rúas e prazas). Visita libre.
Traslado ao hotel Hotel Kennedy) de Venecia (Lido dei Jesolo). Aloxamento no
hotel 3*** en pleno centro de Lido.
DÍA 2º ( luns 27 marzo) VENECIA.) Almorzo. A primeira hora da mañá, traslado
para tomar o vaporetto ata o centro de Venecia. Percorreremos en barco as Illas de
Venecia, surcando as súas canles,... desembarco. Un guía profesional estaranos
esperando para efectuar unha visita panorámica da cidade de Venecia.(unhas 2
horas). Trala visita panorámica, resto de tempo libre para seguir gozando da
cidade. Á hora indicada, punto de encontro no peirao para tomar o barco
nuevamente ata lido. Aloxamento no hotel (Hotel Kennedy de Lido dei Jesolo. 3***

DÍA 3º( martes 28 marzo) VENECIA-PISA-FLORENCIA. Almorzo. Á hora indicada
partiremos en autocar, percorrendo Apeninos e belezas Toscanas. Chegaremos a
tempo de suxeitar a Torre Pendente no Campo dos Milagres de Pisa. A paisaxe
típica toscano cegaranos. Continuación da viaxe a Florencia. Chegada a Florencia e
tempo libre a disposición do grupo, ata o traslado do grupo ao hotel FLORENCIA, en
CIDADE 3***. Chegada, distribución das habitacións e aloxamento.Hotel IBIS
Aeroporto
DÍA 4º (mércores 29 marzo) FLORENCIA-ROMA. Almorzo e traslado ao centro de
Florencia. Efectuaremos unha visita cun guía profesional á cidade (unhas 3 horas):
Prazas da Señoría e a Catedral, Sta María dei Fiore, Sta Croce, Vía Calzaiuoli,
Battisterio, etc... Os mármores da próxima Massa e Carrara adornan as fachadas da
cidade, berce do idioma italiano. Visita ao Museo da Academia (entrada coordinada
polo centro). Xantar libre.Finalizado o xantar (sobre as 16:00), continuación da
viaxe a Roma. Chegada a Roma. Aloxamento no hotel Archimedede 3**** en Zona
Termini,
DÍA 5º (xoves 30) ROMA Almorzo. Pola mañá efectuaremos unha visita panorámica
da cidade acompañados dun guía profesional. Palatino, Foros Imperiales, Coliseo
(entrada incluída) e Capitolio. Tempo libre a disposición do grupo para seguir
gozando da cidade.
DÍA 6º (venres,31)ROMA Almorzo. Tempo libre a disposición do grupo para coñecer
esta fabulosa cidade. Opcionalmente visita á Basílica de San Pedro, Museos
Vaticanos e Capela Sixtina. Con guía, entradas e auriculares (prezo ao final).
DÍA 7º (sábado 1 de abril)ROMA-MADRID-A CORUÑA. Almorzo. Mañá libre para
efectuar algunha compra e seguir gozando da cidade. Á hora indicada recolleita do
autocar para o traslado ao aeroporto de Roma, Fiumiccino. Saída ás en voo con
enlace en Madrid e chegada prevista á cidade herculina ás 20.5. CHEGADA E FIN
DOS nosos SERVIZOS
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