
Mirant al llac: viles i jardins dels llacs italians,
Como i Garda

 Del  20 al 27 de juliol de 2016 
 8 dies (7 nits) 

Els llacs del nord d'Itàlia tanquen un conjunt 
bellíssim de pobles encantadors, carreteres 
pintoresques i grans viles amb elegants 
jardins penjats de l'aigua. Hem seleccionat 
per a aquest viatge dos d'ells: el llac Como i el
llac Garda.

Les bellíssimes ciutats de Bèrgamo i Como 
seran les nostres bases des de les quals 
explorarem còmodament tots dos llacs.

El llac Como va ser un lloc de moda per a un 
estiueig del segle divuit, i així les seves viles 
neoclàssiques esquitxen majestuosament les 
seves ribes, buscant privilegiats 
enclavaments des dels quals contemplar les 
plàcides aigües i els seus jardins veïns.

Diferents de les seves veïnes, al llac Garda 
trobem fantasies neogòtiques construïdes en
illes enmig de les aigües o la fascinant i 
personalíssima obra del polèmic escriptor 
Gabriele D´Annunzio, “La Victoria degli 
Italiani”. Finalment, el dia lliure ens permetrà 
apropar-nos a alguna de les ciutats properes, 
com Milà, Brescia.

 



PRIMER  DIA:  Barcelona -Milà

Ens trobarem a l'aeroport de Barcelona per prendre el vol de línia
regular amb direcció a Milà.

Arribada a l'aeroport i trasllat amb autobús privat a l'hotel situat al
centre de Bèrgamo.

Dinar,  inclòs amb el programa.

Després del menjar, recorrerem a peu i de la mà d'una guia local el
casc  històric  de  Bèrgamo.  La  ciutat  antiga,  emmarcada  per  les
muralles  que  van  aixecar  els  venecians  en  el  1500,  tanca  places,
palaus,  carrerons,  esglésies,  entre les  quals  destaca la  catedral,  la
basílica de Santa María Maggiore i la capella Colleoni, obra mestra
del  Renaixement llombard. Farem una parada als jardins del  palau
Moroni.

Sopar per compte de cada participant. 

SEGON  DIA :  Llac Garda i Sirmione

Esmorzar  a  l'hotel.  Al  matí  arribarem  a  un  dels  grans  llacs  del  nord
d'Itàlia: el llac de Garda. La nostra primera parada serà el pintoresc poble
de Sirmione, petita vila medieval emmurallada defensora del llac.

Des de Sirmione accedirem en vaixell a Isola del Garda, una illa situada
enmig del  llac.  A l'origen va ser  un monestir  franciscà freqüentat  pel
propi Sant Francesc, que li agradava la solitud i aïllament del lloc. A la fi
del  segle  XIX  es  va  convertir  en  una  fantàstica  mansió  neogòtica-
veneciana,  amb un exòtic parc, -afavorit pel micro clima lacustre- i  un
conjunt de terrasses, hivernacles, passejos i una jardí-bosc a l'anglesa. 

Retorn a Sirmione i menjar per compte de cada participant. 

A la tarda, tindrem temps lliure per passejar pels encantadors carrers de
Sirmione i a mitjan tarda tornarem a Bèrgamo.

Sopar per compte de cada participant. 



TERCER  DIA:  VERONA 

Esmorzar a l'hotel.

Trasllat a la històrica ciutat de  Verona. Al matí recorrem a peu el casc
històric  de  la  ciutat.  Els  orígens  romans  de  la  ciutat  són  encara
perfectament visibles en monuments com la Sorra (un amfiteatre romà
perfectament conservat i seu de famosos festivals musicals). Sobre la
ciutat romana es va anar construint la ciutat medieval i renaixentista que
podem  veure  avui  dia.  Les  seves  elegants  places,  esglésies,  palaus,
avingudes construeixen un conjunt històric-artístic únic a Itàlia. Enmig de
l'entramat urbà trobem el  Giardino Giusti, un dels millors exemples del
jardí  renaixentista.  Terrasses  de  boix  retallat  s'uneixen  a  través  de
camins i escultures amb una zona més boscosa.

Menjar per compte de cada participant i resta de la tarda lliure per poder
seguir explorant pel nostre compte la ciutat.

Retorn a Bèrgamo i sopar per compte de cada participant.  

QUART  DIA:  Llac  Garda 

Esmorzar a l'hotel.

Durant  el  dia  d'avui  seguirem  explorant  les  ribes  del  llac  Garda.  La
nostra primera visita serà un jardí únic i excepcional:  Il Vittoriale degli
Italiani. Aquesta va ser la residència de l'excèntric escriptor Gabriele D
´Annunzio i, sobretot, un fascinant testimoniatge de l'arquitectura del
paisatge dels anys 20 i 30. Realment és una petita vila plena de places,
edificis, pavellons, fins i tot un teatre clàssic... dedicat a commemorar
les grans fites històriques dels italians.

Menjar per compte de cada participant in Gardone Riviera.

A la tarda visitarem el jardí d'André Heller, un multifacètic artista nascut
en 1947, ha creat aquest jardí on barreja variades espècies botàniques
de tot el món i intercal·lant nombroses obres artístiques de col·legues i
amics. El resultat és personal jardí contemporani, fruit de la unió de l'art
amb la naturalesa.

Retorn a Bérgamo i sopar per compte de cada participant. 



CINQUÈ  DIA:   dia lliure

Esmorzar a l'hotel.

Avui tindrem el dia lliure per poder seguir explorant la ciutat i el seu llarg
patrimoni monumental. Bérgamo és un bon lloc a partir del qual es poden
realitzar visites a Milà, Monza, Brescia, ...

SISÈ  DIA:  Llac  Como

Esmorzar a l'hotel.

Avui  deixem  Bèrgamo  i  ens  traslladem  a  Como,  a  la  vora  de
l'homònim llac Como. Amb autobús privat ens dirigirem cap a la vila
Balbianello. Un petit viatge amb vaixell ens permet aproximar-nos a
ell concedint-nos la millor de les vistes. Balbianello és una de les més
fascinants viles del llac, tant per la seva posició privilegiada sobre un
promontori, com per la riquesa de la seva arquitectura i de les seves
col·leccions  d'art.  Des  dels  seus  orígens  com  a  convent  franciscà,
adquireix el seu actual aspecte de la mà del cardenal Durini al segle
XVII. El seu últim propietari, el comte Guido Monzino ho va donar en
1988 al F.A.I.

Menjar inclòs al programa.

A la tarda visitarem una altra de les grans viles que envolten Como:
vila Carlota.  Iniciada  a  la  fi  del  segle  XVII,  es  va  convertir  en  vila
neoclàssica més tard, residència principesca i assídua en els il·lustres
visitants del llac. En el seu interior trobem diverses obres mestres de
l'escultor  Cánova.  Els  seus  jardins  engloben  una  sàvia  mescla  de
jardins  formals,  amb  un  gran  jardí  paisatgista  esquitxat  de  belles
col·leccions de roses i azalees i un impressionant hivernacle.

Retorn a Como i sopar per compte de cada viatger. 



SETÈ  DIA:  Llac  Como

Esmorzar a l'hotel.

Al  matí  ens  traslladarem  fins  al  pintoresc  poble  de  Bellagio,  situat
espectacularment  en  el  punt  d'unió  dels  dos  braços  del  llac.
Acompanyats  per  una  guia  local  passejarem  pels  seus  carrerons  i
després visitarem la  vila Melzi. Finalitzada en 1810 pel duc de Lodi -el
gran valedor de Napoleó a Itàlia- els seus magnífics jardins posseeixen
una gran col·lecció de flora nòrdica i exòtica. Un gran parc a l'anglesa,
que tanca  un  jardí  japonès,  templets,  escultures,  passejos  arbrats  al
costat de l'aigua... ho converteixen en un dels millors jardins neoclàssics
italians.

Menjar per compte de cada participant.

Creuarem  en  ferri  fins  a  la  propera  localitat  de  Varenna.  Una  altra
pintoresca  localitat  amb  vista  al  sempre  omnipresent  llac.  .  Aquí  es
troba  vila Monastero;  el  seu accés,  a través d'una bella avinguda de
xiprers  paral·lela  al  llac,  ens  apropa  a  la  bella  propietat  de  cort
historicista. Posseïda per nombrosos personatges, va ser la rica família
d'armadors naviliers, els Kees, els qui li van conferir l'actual aspecte de
jardí finesecular, que li  dóna la seva personalitat única diferent de la
resta de jardins veïns.

Retorn a Como i sopar per compte de cada participant. 

VUITÈ  DIA:   Milà-Barcelona

Esmorzar  a l'hotel. 
Avui tenim el dia lliure fins a l'hora d'agafar l'autobús que ens portarà a
l'aeroport  de  Milà.  Como  és  una  encantadora  població  amb  bells
passejos  al  costat  del  llac,  un  bon  conjunt  d'esglésies  i  museus  i  la
majestuosa vila Olmo, que aquests dies acollirà l'exposició “La dinastia
Brueghel”.

A mitjan tarda, trasllat amb autobús a l'aeroport de Milà per prendre
l'avió de retorn a Barcelona. 



INFORMACIONS  i  CONDICIONS  DEL  VIATGE

Preu especial si fas la reserva abans del 17 de juny de 2016
 

En habitació doble: socis AAJBB: 1.480€ IVA inclòs 
No socis AAJBB:  1.502€ IVA inclòs (inclou la quota anual de soci)

En habitació individual:  suplement 220€

Preu por persona (per a reserves a partir del 18 de juny de 2016) 
 

En habitació doble: socis AAJBB: 1,580€ IVA  inclòs
No socis AAJBB:  1,602€ IVA  inclòs   

En habitació individual:  suplemento 220 € 

El  preu  està  subjecte  a  la  disponibilitat  de  places  d'avió  en  el  moment  de  fer  la  reserva,  i  de  les  noves
tarifes/taxes de la companyia aèria. Places limitades.

El preu inclou
 Avió regular d'anada i volta Barcelona-Milà, en tarifa turista, amb facturació d'1 maleta inclosa.
 Autocar privat per a tots els desplaçaments assenyalats.
 Tots els trasllats en ferri pels llacs Como i Garda.
 7 nits d'estada en hotel de 4 estrelles, en règim d'allotjament i esmorzar (5 al centre de Bèrgamo i 2 nits a

Como).
 Dos menjars.
 Visites indicades en l'itinerari, amb les entrades en tots els monuments descrits.
 Guia acompanyant especialista en jardins durant tot el viatge.
 Guia local en algunes de les visites.
 Assegurança de cancel·lació i bàsica d'assistència en viatge. 

El preu no inclou:
 Extres en general, com les begudes no detallades a l'apartat “el preu inclou”, serveis de bugaderia, 

propines, trucades telefòniques, ... 
 

Condicions de pagament
40% del preu total al fer la inscripció.
60% del preu total un mes abans de la sortida.
 

Forma de pagament
Ingrés per transferència bancària al número de compte: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar en el concepte “Viatge Bergamo” i nom/cognoms de l'ordenant
 

Inscripcions

1) Fer una transferència bancària del 40% de l'import del viatge.

2) Enviar un correu electrònic a info@bomarzo.es amb les dades personals (nom, cognoms, telèfon de 
contacte, número de soci AAJBB), adjuntant una còpia del DNI/NIF dels passatgers, i justificant 
de pagament.

 

Organització tècnica
L’organització tècnica d’aquest viatge corre a càrrec de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) 
NIF 09.386.933-N, amb registre Agència de Viatges núm. 3593

Consultar les Condicions Generals del Contracte de viatge combinat a l'apartat legal de la nostra pàgina web, 



www.bomarzo.es


