
LIGÚRIA I LA RIBERA ITALIANA 
CINQUE TERRE I PORTOFINO 

Del 19 al 24 d’octubre de 2021 

VIATGE D’AUTOR 
Acompanyats per Imma Teixidó (Llicenciada en Història) 

 

Patrimoni Mundial de la UNESCO 



Situada al nord-oest d’Itàlia, la Ligúria emergeix com una de les regions més 

singulars del país, una extensió de terra prima entre les muntanyes alpines i el 

mar, on els pobles costaners s’integren amb harmonia amb uns paisatges 

salvatges i vertiginosos, amb penyassegats i caigudes dramàtiques sobre el mar 

de la Ligúria, i on la seva història sembla que s’hagi aturat des de temps 

immemorials. Des de la Ribera de les Flors fins al Golf dels Poetes, travessarem 

la terra dels 100 túnels, amb Gènova com a capital de l’antiga República 

Marinera i Cinque Terre (UNESCO) com un bucòlic paisatge impressionista! 

Itinerari (6 dies / 5 nits):  
 

19/10  BARCELONA - GÈNOVA  

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. Facturació dels equipatges, embarcament a l’avió i sortida amb el vol 

direcció a Gènova. Arribada a Gènova, capital de la Ligúria i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament. 

20/10 GÈNOVA, CAPITAL MONUMENTAL DE LA LIGÚRIA (UNESCO)  

Esmorzar a l’hotel. Al matí durem a terme la visita de la ciutat de 

Gènova, “la Superba” tal com l’anomenen els genovesos, porta 

entre terra i mar, punt de trobada i de coneixement, així com 

cruïlla de cultures i pobles des de l’antiguitat. Recorrerem el casc 

antic amb els seus característics carrerons estrets “caruggi” que 

s’insinuen entre els alts edificis al llarg del traçat de la planta 

medieval, on hi destaquen magnífiques construccions, 

sumptuoses esglesies, façanes decorades amb estuc i frescos, així 

com precioses col·leccions d’art que porten a la memòria el “segle 

dels Genovesos”, període d’Or en el desenvolupament cultural de 

la ciutat. Definida com “la Senyora del Mar” pel gran autor italià 

Petrarca, Gènova ha vist créixer la seva història al mar i ha sigut 

sempre un dels principals ports internacionals, on destaca la Torre 

del Far, més coneguda com “la Lanterna”, construïda amb 

finalitats militars i avui símbol inequívoc de la ciutat. Al migdia, 

dinar en un restaurant local. A la tarda, coneixerem el barri Strade 

Nuove, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 

2006, on hi trobem els palaus dels “Rolli”, que impressionen per la 

seva bellesa arquitectònica i pel valor dels materials utilitzats, com 

ara el Palau Rosso, el Palau Bianco i el Palau Doria Tursi, que junts 

conformen un conjunt de museus d’interès extraordinari. Als 

voltants hi trobarem el Palau Reial, també declarat Patrimoni de 

la Humanitat per la UNESCO, d’impressionant magnificència, 

amb frescos, escultures, quadres i estucats que adornen les 

sumptuoses habitacions, decorades amb mobles de gran valor. El 

palau alberga la Galeria Nacional que, a través d’un recorregut de 

23 sales, exposa una prestigiosa col·lecció de quadres amb obres 

de Luca Giordano, Veronese, Tintoretto, Piola, Vassallo, Jan Roos, 

Bergognone, Grechetto, Strozzi, Carlo Bonomi, Guercino i Van 

Dyck, entre d’altres. Acabarem el recorregut tot visitant la 

Catedral de Sant Llorenç, construïda entre el segle XII i finals del 

segle XIV, amb elements gòtics i romànics. Tornada a l’hotel. 

Sopar i allotjament.   

 



21/10  GÈNOVA, VISITEM CINQUE TERRE (UNESCO)  

 Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap al Golf dels Poetes per 
a visitar un dels escenaris més bonics d’Itàlia: Cinque Terre, 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per ser un 
significatiu exemple de com els homes poden transformar i 
modelar l’ambient sense alterar la bellesa del paisatge, on ciutats 
històriques i diverses s’alcen en espectaculars enclaus sobre el 
Mediterrani, amb relleus que precipiten sobre la costa ligur i amb 
terrasses naturals de vinyes de reconegut prestigi internacional. 
Sortirem amb autocar fins a Levanto, on agafarem un vaixell 
panoràmic (segons condicions climàtiques) que ens portarà als 
cinc pobles que conformen les cinc terres: Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola i Riomaggiore, pobles mariners i agrícoles, 
plens de color, simplicitat i atractiu que formen part de l’àrea 
protegida del Parc Nacional de Cinque Terre. Començarem el 
nostre recorregut a Monterosso, famosa localitat turística, 
espectacular gràcies a les elegants mansions i a la preciosa platja 
de Fegina, amb carrers estrets que s’enfilen fins al casc antic, on 
s’alça l’església parroquial de Sant Joan Baptista, d’estil gòtic, i 
l’església del segle XVII de Sant Francesc, annexa al Convent dels 
Caputxins. Tot seguit, coneixerem Vernazza, esplèndida ciutat 
que es desenvolupa al voltant del port, ja conegut i utilitzat en 
època dels romans, on destaca la placeta que s’aboca al mar i 
l’església gòtica dedicada a Sta. Margarita d’Antioquia, així com el 
Castell Doria, erigit com a defensa pels atacs que arribaven del 
mar i coronat com una atalaia. Continuarem la navegació tot 
passant per davant de Corniglia, que s’alça a un centenar de 
metres per sobre del mar, damunt d’un turó i unit a la platja per 
una llarga escala de 365 graons. Poble dedicat tradicionalment al 
cultiu de vi, les seves terrasses són testimoni de l’habilitat agrícola 
i d’enginyeria dels italians en època medieval. A continuació, 
visitarem Manarola, aixecada sobre un enorme escull negre, on 
sembla que les boniques cases de colors surtin de la mateixa roca, 
coneguda arreu per la seva bellesa així com per la seva producció 
d’excel·lents olis i del popular vi dolç “Sciachetrá”. Aquí tindrà lloc 
el dinar en un restaurant local. A la tarda, farem l’última parada a 
Riomaggiore, pintoresc poble de pescadors, amb cases altes i 
estretes de colors pastel i amb una contïnua successió de llums i 
ombres provinents dels estrets “caruggi”. Tot seguit, sortida cap a 
La Spezia, capital de le comarca de la Cinque Terre, on finalitzarà 
el nostre recorregut en vaixell. Tornada amb autocar a Gènova i 
trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.  

22/10  GÈNOVA, VISITEM ALASSIO, NOLI I SAVONA (RIBERA DE PONENT)  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a descobrir la Ribera 
Italiana de Ponent, de costes abruptes, llargs penyassegats i 
característics poblets de pescadors, tots diferents però que alhora 
reflexen els aspectes típics de la Ribera Italiana. Sortirem en 
direcció a França, cap a les províncies de Savona i Imperia, per a 
endinsar-nos a les anomenades Riviera delle Palme i Riviera dei 
Fiori, llocs on els preciosos pobles es succeeixen enmig d’una 
natura verda i ufanosa. La primera parada la farem a la localitat 
d’Alassio, coneguda per la seva famosa paret amb les firmes de 
nombroses celebritats que han passat per aquesta esplèndida 
ciutat, com el mateix “Muretto” que ha donat nom al concurs de 
bellesa que s’hi celebra cada estiu. Continuarem el recorregut per 
la costa, entre valls i muntanyes, entre el blau del mar i el verd de 
les oliveres i els pins, travessant un territori de panorames nous, de 
clima dolç i templat, on platges de sorra s’alternen amb esculls i 
promontoris rocosos, fins arribar a la localitat de Noli, esplèndid 
exemple de poble medieval i un dels millors conservats de tota la 
Ligúria, considerat com un dels pobles més bonics d’Itàlia, que fou 
alhora una de les repúbliques marítimes italianes i on cal destacar 
el seu port natural, utilitzat ja des de l’Edat Mitjana.  

 



Al migdia, dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, visitarem 
Savona, ciutat medieval que presenta racons encantadors que 
recorden la prosperitat de la ciutat entre els segles XV i XVI, 
durant el papat de la família local Della Rovera. Començarem la 
visita a l’imponent fortalesa de Priamar, convertida avui dia en un 
museu fortificat, i ens endinsarem al casc antic, situat darrera del 
port, a través d’un laberint de carrerons estrets, tot descobrint 
pintorescos albiris, botigues històriques i elegants places. 
Acabades les visites, tornada a Gènova i trasllat a l’hotel. Sopar i 
allotjament.  

 

23/10  GÈNOVA, VISITEM PORTOFINO I EL GOLF DE TIGULLIO 

 Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a descobrir la Ribera 
Italiana de Llevant, on paisatges encantats, quasi de fàbula, han 
sigut apreciats per escriptors que els han descrit i donat a conèixer 
al món. Recorrerem aquesta part oriental de la Ribera Italiana 
entre pobles enfilats dalt de les muntanyes i vinyes esgraonades 
fins arribar al Golf de Tigullio, una de les zones més apreciades per 
la particular barreja de natura, història i vida social que la 
caracteritzen. Farem la primera parada a la glamurosa Santa 
Margherita Ligure, joia de la Riviera de Llevant, on els amants del 
mar gaudeixen de pintoresques cales per fer un bany. Passejarem 
pels carrers d’aquesta encantadora localitat, dominada pel turó 
sobre el qual s’aixeca la Villa Durazzo envoltada per un gran parc, i 
ens impregnarem de la seva elegància a través de les sumptuoses 
esglésies, les cases pintades en colors vius i els palaus decorats al 
“trompe l’oeil”. Aquí agafarem un vaixell (segons condicions 
climàtiques) que ens portarà fins al bonic Monestir de Sant 
Fructuós, situat en una bucòlica caleta i envoltat de frondosa 
vegetació, al qual només s’hi pot accedir per mar o per petits 
camins de senderisme. Segons la llegenda, els constructors del 
monestir van ser cinc monjos catalans que fugien de la Tarragona 
invaïda pels àrabs i que van portar a aquest lloc encantat les 
relíquies del bisbe Sant Fructuós. Acabada la visita, sortida amb el 
vaixell cap a l’exclusiva Portofino, al cor del Parc Natural Regional, 
i dinar en un restaurant local. A la tarda, visitarem aquesta antiga i 
elegant localitat, abocada a un mar de bellesa indescriptible, joia 
del paisatge italià, freqüentada per la jet set internacional i per 
personatges del món de l’espectacle, de la cultura i de les finances. 
Passejarem pels seus carrers, entre cases acolorides que 
conformen un mosaic preciós al peu d’un promontori cobert 
d’exhuberant vegetació fins arribar a la petita cala de la costa, on 
hi ha la famosa “Piazzetta”, el cor mundà de Portofino, que 
s’aboca al característic port, sembrat de petites barques de 
pescadors i embarcacions de luxe. En acabat, tornada a Santa 
Margherita Ligure, on finalitzarà el nostre recorregut en vaixell. 
Tornada amb autocar a Gènova i trasllat a l’hotel. Sopar i 
allotjament.   

24/10  GÈNOVA - BARCELONA  

Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’Aeroport de Gènova. Facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció a Barcelona. Arribada a 

l’Aeroport del Prat.   

Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta exclusiva ruta per la Ligúria i le Cinque Terre. 

 
* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



LIGÚRIA I LA RIBERA ITALIANA  
CINQUE TERRE I PORTOFINO  
 
Del 19 al 24 d’octubre de 2021 (6 dies) 
Viatge d’Autor, acompanyats per Imma Teixidó.  

1.195 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

> Suplement habitació individual: 200€ 

> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 40€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets d’avió anada i tornada en classe turista 

• Trasllats amb autocar privat en la destinació  

• 5 nits en Hotel 4**** a Gènova  

• Règim de Mitja Pensió a l’hotel (sopar i esmorzar) 

• 4 Dinars en restaurants locals  

• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

• Assegurança d’Assistència en Viatge 
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 

> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  

• Grup mínim 20 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita guiada de Gènova amb entrades a la Catedral de Sant Llorenç i al Palazzo Reale (UNESCO).  

• Visita guiada de Cinque Terre (UNESCO) amb Recorregut Panoràmic en Vaixell (*) . 

• Excursió a la Ribera de Ponent amb visita d’Alassio, Noli i Savona.  

• Recorregut en Vaixell (*) pel Golf de Tigullio amb visita de Portofino, Sante Margherita i el Monestir de Sant Fructuós. 
 
(*) Les excursions en vaixell són subjectes a les condicions climàtiques del moment i serien efectuades amb tren panoràmic o auto-
bus de línia quan fos necessari.  

EL PREU NO INCLOU: 

• Dinars del primer i últim dia (19/10 + 24/10) 

• Tot tipus de Begudes  

• Tot tipus d’Extres 

• Tot allò No Indicat 

• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 

• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  

• Ruta inèdita que combina espectaculars paratges naturals amb un interessantíssim patrimoni cultural i monumental.  

• Recorregut en Vaixell per Le Cinque Terre, inscrites a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  (*) 

• Visita del casc antic de Gènova, inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING): 

19/10/21 Barcelona - Gènova 16:05 - 17:40 
24/10/21 Gènova - Barcelona 13:00 - 14:30 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

IMPORTANT!!! A ITÀLIA NOMÉS ES PERMET L’ENTRADA DE PERSONES VACUNADES I LLIURES DE COVID-19!  

PER TANT, SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ! 

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 20 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 395€ (+40€ assegurança) abans del 09 de juliol de 

2021 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 10 de setembre de 2021.  
 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Ligúria 2”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 






















