
07 setembre 2017
Tirol-Bohinj-Bled-Ljubljana

08 setembre 2017
Ljubljana-Kammik-Ljubljana

09 setembre 2017
Ljubljana - Predjama - Postojna - Piran -
Koper - Ljubljana

Esmorzar. Sortida cap als Alps Julians,
situats a Eslovènia, amb el llac Bohinj, on
pujarem en funicular per poder admirar el
preciós panorama.Acontinuació, visitarem
les cascades de Savica amb caigudes
d’aigua de fins a 60 metres d’altura i
després seguirem el nostre viatge fins a
Bled i el seu llac. Dinar. Més tard, farem un
passeig en barca fins l’illa que es troba al
mig del llac amb l’església de Santa Maria,
per continuar després al castell de Bled, a
la riba nord. A l’hora convinguda, trasllat,
sopar i allotjament a l’hotel City de
Ljubljana.

Esmorzar. Trasllat a Kamnik, una ciutat
encantadora. A mig matí tornarem a
Ljubljana per visitar aquesta ciutat dividida
en dues meitats pel riu Ljubljanica amb el
seu castell al cim d’una muntanya. A la riba
admirarem la plaça del mercat amb la
catedral de Sant Nicolas, la plaça
Presernov i l’església dels Franciscans, el
pont triple i els seus carrers medievals.
Dinar. A la tarda, tindrem temps lliure per
gaudir de la ciutat. Sopar i allotjament a
l’hotel City.

Esmorzar. La nostra ruta en autocar ens
portarà fins al castell de Predjama,
inexpugnable fortalesa del segle XII
encaixada en una cova. Seguidamentens
endinsarem per les grutes de Postojna, a
sobre d’un trenet elèctric, a través del qual

admirarem aquest meravellós lloc, el qual
sembla sortit d’una pel·lícula de ciència
ficció. A mig matí seguirem cap a Piran,
pintoresca ciutat a la costa adriàtica. Dinar.
Seguirem el nostre viatge fins arribar a
Koper, l’única ciutat eslovena amb port de
mar. Des de la seva preciosa plaça, Titov,
es poden admirar diferents edificis com la
catedral de Sant Nazari, la lògia o el Palau
de Petrorio. A l’hora convinguda, retorn a
Ljubljana. Sopar i allotjament a l’hotel City.

Esmorzar. Trasllat a l’aeroport de Trieste.
Sortida del vol a Barcelona. Trasllat a
Igulada. Fi del viatge i dels nostres serveis.

10 setembre 2017 Ljubljana - Trieste -
Barcelona

03 setembre 2017 Igualada-
Barcelona-Venècia-Dolomites

04 setembre 2017 Dolomites

05 setembre 2017 Dolomites

06 setembre 2017 Dolomites-Tirol l’est

Sortida de la nostra terminal amb direcció
a l’aeroport del Prat. Trobada amb el
nostre guia. Sortida en vol regular amb
destinació Venècia. Arribada sobre les
15.35hrs. En autocar ens dirigirem cap al
nord, endinsant-nos en la regió de les
Dolomites, un dels paratges naturals entre
valls i muntanyes més fascinants d’Europa
central, declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Arribada a la
zona central de les Dolomites. Trasllat,
sopar i allotjament a

Esmorzar. Al matí farem una ruta a peu
pels senders, des d’on podrem admirar
a q u e s t s m a g n í f i c s m a s s i s s o s
muntanyosos de roca calcària. A la tarda,
baixarem per la Vall Gardena fins arribar a
Ortisei, típic poblet a les Dolomites. Dinar
inclòs. Pujarem en funicular per gaudir de
les meravelloses vistes del Sella i la
Marmolada. Trasllat, sopar i allotjament a

Esmorzar. Dedicarem el dia a rodejar el
conjunt del Sella. Pujarem el famós Passo
Pordoi, davant del qual se situen les
muntanyes de Sasso Lungo, escenari de
grans episodis bèl·lics durant la Primera
Guerra Mundial. Continuarem la nostra
ruta cap a la Marmolada, anomenada la
“Regina delle Dolomiti” per ser la
muntanya més alta de les Dolomites.
Seguirem vorejant el Sella fins arribar a
Arabba, on dinarem. A la tarda acabarem
de donar la volta al Sella seguint la ruta per
Corvara. A l’hora convinguda, retorn,
sopar i allotjament a

Esmorzar. Avui ens desplaçarem en
autocar cap a la muntanya Cristallo.
Pujarem en funicular a un dels pics més
propers des d’on podrem contemplar una
nova perspectiva d’aquestes majestuoses
muntanyes. Abans d’abandonar les
Dolomites veurem el Llac di Misura. Dinar.
A la tarda, entrarem a la regió del Tirol des
de l’est austríac amb els seus poblets i
cases típiques de fusta. A última hora de
la tarda, trasllat, sopar i allotjament al

l’hotel Somont.

l’hotel Somont.

l’hotel Somont.

Ramada Hotel and Suites.

ESLOVÈNIA i DOLOMITES
Del 3 al 10 de setembre de 2017 els nostres viatges

Preu per persona en hab. doble

de 20 a 25 persones :            2.030 €
de 15 a 19 persones :            2.240 €

Sup. Hab. Individual :                350 €

Taxes Aeries: 190 €

.
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Rambla Sant Isidre, 9  -  08700 IGUALADA - Telf.  93 803 7556
www.ferfrans.com

El  preu inclou:

El  preu NO inclou:

- Traslat Igualada-Aeroport-Igualada
- Vols, trasllats i transport terrestre
- 7 nits d’allotjamentsegon programa
- Pensió Completa segons itinerari
- Guia acompanyant i guia local
- Visites indicades a l’itinerari
- Sopar i regal de comiat
- Assegurança bàsica de viatge

- Propines ni maleters
- Begudes als dinars
- Taxes d’aeroport : 190 €
- Assegurança d’anul-lacio:
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Sortida en Grup

d’Igualada

GC-419


