
 

 
Ligúria, la Rivera Italiana. Des de San Remo 
fins Cinque Terre i Portofino 

Del 4 al 11 d’abril 2019 

 

El Club del Viatger us proposa un viatge d’ensomni per conèixer  una de les regions més belles 
d’Itàlia la Riviera Italiana, una setmana per la Ligúria per descobrir les seves quatre províncies, 
que ens ofereixen  encantadors poblets com els de Cinque Terre, patrimoni de la Humanita, 

Portofino situada a una badia aïllada, San Remo, conegut pel seu festival, i d’altres com  
Dolceaqua, Imperia i Sarzana que junt amb Gènova, acaben de completar la riquesa urbana 

d’aquesta regió. 
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Itinerari 

 Barcelona – Gènova – Sanremo   -                 Dijous, 4 d’abril 

Al matí, recollida amb l’autocar del Club del Viatger des dels diversos punts de recollida per anar cap a l’Aeroport de 
Barcelona des d’on volarem fins a Gènova i on hi arribarem al migdia. Un cop arribem, ens trobarem amb el nostre guia 

local i l’autocar per anar fins al port vell de Gènova on dinarem. 

El port de Gènova ha estat històricament un dels més importants de la mediterrània, des del qual els seus mercaders i 

comerciants han obert veles per navegar per totes les costes. Actualment el seu port és el segon més important de la 

Mediterrània. L’antiga zona portuària de Gènova fou restaurada el 1992 seguint el disseny del cèlebre arquitecte italià 
Renzo Piano qui li ha donat un nou aspecte ple de modernitat i atractiu. 

Un cop haguem dinat ens traslladarem al centre de la ciutat per visitar Gènova, la Superba, com l’anomenen els 
genovesos, la capital de la regió de Ligúria i orgullosa de la seva rica història i de mantenir gairebé intacte un dels centres 

històrics més grans d’Europa.  

Gènova té els seus orígens a l’antiga ciutat preromana dels lígurs. Després de la conquesta romana al segle III aC, la 
ciutat es mantingué com una vila romana però no fou fins a l’Edat Mitjana que Gènova es convertí en una de les més 

grans potències militars, marítimes, econòmiques i culturals del mediterrani. Competint amb venecians i catalans, Gènova 

creà colònies comercials arreu de la costa mediterrània, fundà un dels primers bancs europeus, el Banco di San Giorgio 

i s’instituí com a república. La seva importància començà a decaure a finals del segle XVIII amb la conquesta francesa. 
Finalment, Gènova fou incorporada a la Itàlia unificada en el 1861.  

Descobrirem el seu impressionant centre històric, els seus carrers estrets o caruggi tot descobrint els seus palaus. El 

centre de Gènova fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2006 i, entre d’altres, visitarem la notable 
Catedral de San Lorenzo. Un cop acabada la visita ens traslladarem cap al pintoresc poble de Sanremo, on hi ha el 

nostre hotel de 4 estrelles, ens hi allotjament les properes 3 nits. Sopar i allotjament. 

  

 Bordighera /Jardins de Pallanca – Isolabona – Dolceaqua          Divendres, 5 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar cap a la ciutat de Bordighera per visitar els jardins exòtics de Pallanca. En aquests 

jardins, la família Pallanca hi té cultivades més de 3000 tipus d’espècies de cactus des de principis del segle XX. Es 
tracta d’una de les col•lecció de cactus més importants del món i una experiència exòtica que no ens deixarà indiferents!  

Posteriorment ens traslladarem fins a la bella població d’Isolabona on dinarem en un restaurant local amb especialitats 
típiques italianes en una antic molí d’oli. 

Havent dinat ens traslladarem cap al poble medieval de Dolceaqua, situat a l’anomenada “Riviera di Ponente”. Dolceaqua 
es troba a la província líguria d’Imperia i destaca pel seu Castello Dei Doria, situat al capdamunt del poble. Visitarem el 

famós Ponte Vecchio de Dolceaqua, construït al segle XIII sobre el riu Nervia i construït sobre un arc de més de 30 

metres de llarg. Aquest pont va inspirar al cèlebre pintor impressionista Claude Monet a pintar el seu quadre “Le pont de 
Dolceaqua”.  

Tornada a Sanremo per visitar la ciutat, que popularment se l’anomena la reina de la Riviera dei Fiori. Fundada en època 
romana, Sanremo va viure el seu apogeu a partir del segle XIX i l’arribada de rics turistes a la ciutat que, tradicionalment, 
s’havia dedicat al cultiu de la flor, especialment la rosa. A dia d’avui és un important centre turístic de la Riviera italiana, 
en el perfil de la ciutat, destaquen el famós casino i l’església Ortodoxa russa, autèntics testimonis de la historia de la 
ciutat. Acomiadarem la vetllada amb una degustació d’especialitats i vins locals en un restaurant prop de l’hotel. 
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 Imperia /Villa Grock – Santuari de Montegrazie – Cervo           Dissabte, 6 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar fins a la ciutat d’Imperia on visitarem la Villa Grock i el Museu del Pallasso. 
Recordeu encara a Grock? Va ser un dels pallassos més famosos del segle XX, extraordinari músic, acròbata i 

malabarista va renovar l’ofici de pallasso i va arrencar somriures per tot el món. Grock (1880 – 1959) en arribar a Imperia 

va quedar tan impressionat de la bellesa de la ciutat que hi va comprar una casa que es convertiria en la seva residència 

permanent fins a la seva mort. Visitarem la seva impressionant vil•la Grock i el museu del pallasso i posteriorment ens 
traslladarem al Santuari de Montegrazie, un bell edifici de pedra tallada i medieval del segle XV, d’arquitectura gòtica 
acull frescs pictòrics d’importants pintors italians i és considerat com un dels millors exemples de l’arquitectura religiosa 
i medieval italiana.   

Dinar en ruta, de camí a Cervo, una de les localitats més belles d’Itàlia. Cervo s’enriquí al llarg de la seva història gràcies 

al comerç del corall. Les riqueses de la ciutat li permeteren erigir l’església barroca de San Giovanni Battista que dóna 
directament a mar i se la coneix amb el nom de l’església dei Corallini. Aquesta és, de fet, una de les arquitectures 
barroques més importants de la Riviera de Ligúria.  

Tornada a Sanremo on soparem a un restaurant tradicional. 

 Albenga – Noli – Lavagna – Basílica del Fieschi – Castelli de Sestri      Diumenge, 7 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la ciutat medieval d'Albenga, que, degut a la seva llarga història artística, és una de les 

ciutats mé-s interessants de la Ligúria. Fundada en època romana, la ciutat es convertí posteriorment en residència de 

diversos bisbes i mandataris de l’Edat Mitjana. El centre històric d’Albenga, envoltat encara de muralles, amaga al seu 

interior alguns primitius baptisteris cristians, la Catedral de San Michele i antics palaus medievals i renaixentistes. A dia 

d’avui, a més, els seus carrerons alberguen modernes botigues i elegants bars i restaurants.  

Continuarem posteriorment la nostra ruta fins a Noli, considerat un dels pobles més bonics d’Itàlia i destacable pel seu 
port natural, utilitzat ja des de l’Edat Mitjana. Passejant pels seus carrerons històrics serà com retrocedir en el temps i 
descobrir a cada cantonada antics palaus, torres medievals i edificis carregats d’història! Dinarem a Noli, a un restaurant 
tradicional i posteriorment ens traslladarem fins a Lavagna, la ciutat de la notable família Fieschi, una de les famílies 

genoveses més importants de la història, senyors de Lavagna de la qual en sortiren dos papes, Inocenci IV i Adrià V, al 

segle XIII.  

A Lavagna visitarem la impressionant basílica dels Fieschi, damunt el Mont Sant Salvattore, construïda al segle XIII i 

esdevenint a dia d’avui un dels complexes romanico-gòtics més complets d’Itàlia.  

Immersos de ple en l’Edat Mitjana, ens traslladarem fins al Grand Hotel dei Castelli de Sestri, probablement un dels hotels 
més emblemàtics i particulars de Ligúria, instal•lat en un antic castell medieval al capdamunt d’un petit turó i amb unes 

magnífiques vistes al golf de Tigullio. Passarem les properes 4 nits en aquest exclusiu hotel que ens donarà la benvinguda 

amb un còctel i on podrem degustar l’excel•lent cuina del seu restaurant. 

 Cinque Terre, patrimoni de la humanitat per la UNESCO              Dilluns, 8 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la regió de Cinque Terre, una de les regions més espectaculars d’Itàlia. Cinque Terre 
és una part de la Riviera de Ligúria constituïda per 5 pobles i que, juntament amb Porto Venere, són Patrimoni de la 

Humanitat. Una regió muntanyosa i agresta, on el mar esgarrapa dia a dia els seus penya-segats i les seves costes estan 

modelades per terrasses on s’hi ha desenvolupat una particular agricultura. Una comarca de gran bellesa on no s’hi 
permet l’entrada de vehicles, fet que la converteix en un indret únic a tot el món. Una costa esquitxada per poblets de 

colors pastel de gran bellesa i història.  

Dedicarem els dos propers dies a conèixer i descobrir aquesta regió traslladant-nos en vehicle privat, tren  i en vaixell als 

seus diversos pobles.  

Avui visitarem els poblets de Riomaggiore i Manarola, amb les seves cases pintoresques situades damunt les roques, 

dos pobles de conte que ens presentaran la història i les característiques d’aquesta regió tan especial. Dinar a un 

restaurant local. 

Posteriorment, seguirem la jornada descobrint els secrets de Cinque Terre i anirem fins a Vernazza, considerat el més 

bonic dels pobles de Cinque Terre, amb el seu port romàntic i l’antiga torre de vigia que ens ofereix vistes sobre el 
municipi. Al vespre ens traslladarem de nou al nostre hotel per sopar. 
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 Cinque Terre                Dimarts, 9 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i sortida, de nou, cap a la màgica regió de Cinque Terre. Avui visitarem Monterosso al Mare, el poble 
més gran de Cinque Terre amb, aproximadament, 1800 habitants. 

Monterosso està situat al centre d’una petita badia natural i protegida per un escull artificial. La població ha anat creixent 

durant el segle XX i a l’interior s’estén amb un complex balneari. El seu nucli històric, però, ha quedat intacte i manté 

encara la seva màgia originària. 

Dinar en un restaurant local. 

Posteriorment seguirem fins a Porto Venere, coneguda com el Port de Venus i que manté encara en bon estat de 

conservació el seu centre històric de caràcter medieval, on hi destaquen l’església gòtica de Sant Pere i l’església 
romànica de Sant Llorenç, a més de les seves cases de colors.  

Un cop acabades les visites anirem a sopar i just abans, gaudirem d’una breu però intensa activitat culinària. De la mà 
d’un xef, aprendrem a realitzar el pesto genovès! Cadascú de nosaltres elaborarà el seu pesto i, el guanyador, s’endurà 
un petit present de record! Posteriorment soparem i, en acabat, ens traslladarem al nostre hotel. 

 

 Santa Margherita – Cervara – Portofino – Rapallo        Dimecres, 10 d’abril 

Esmorzar a l’hotel. Avui agafarem el tren que ens portarà fins a Santa Margherita, antic poble de pescadors a la badia e 
Tigullio, entre Portofino i Rapallo. Descobrirem en aquesta petita població racons de gran bellesa i romanticisme! Ens 

traslladarem  amb cotxes petits a l’abadia de Cervara, situada al mont Portofino. Aquest monestir va ser fundat el 1361 
per un conjunt de monjos benedictins que van dedicar l’edifici a San Girolamo. El prestigi d’aquest sant, els s bells jardins 

italians i monumentals d’aquest monestir, amb llimoners, mandarines xineses i vistes al mar, gaudint de la seva magnífica 
localització el van convertir en lloc de visita d’importants celebritats del segle XX.  

A Santa Margherita degustarem la pizza típica italiana i, posteriorment, agafarem un vaixell que ens portarà fins a 

Portofino, tot gaudint de les vistes de la Riviera italiana. Portofino, situada a una badia aïllada, és coneguda pel seu petit 

i pintoresc port esportiu. Aquest antic poble de pescadors està envoltat d’altes muntanyes que cauen al mar, cobertes de 
roures, pins, xiprers i oliveres, que abracen amb gràcia les casetes de colors pastel del seu centre històric mirant al mar. 

A dia d’avui, Portofino s’ha convertit en un lloc de trobada de la jetset internacional durant l’estiu. Després de visitar 
Portofino, anirem fins a Rapallo on visitarem la ciutat, que fou seu del tractat de pau entre Alemanya i Rússia el 1922. 

Finalment, tornarem de nou en tren cap al nostre hotel on soparem i ens hi allotjarem. 

 

 Sarzana – Barcelona                            Dijous, 11 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar cap a Sarzana, pintoresc poble costaner prop de la frontera amb Toscana on hi 
realitzarem un passeig a peu i, posteriorment, dinarem a una típica osteria tradicional.  

Havent dinat visitarem la fortalesa de Sarzana, construïda el 1322 per Castruccio Castracani, comte de Lucca. La 

fortalesa destaca per les seves impressionants fosses i esdevé un magnífic exemple de l’arquitectura militar 
tardomedieval. Des d’aquí podrem gaudir d’una magnífica vista panoràmica sobre el poble albirant també els contraforts 
dels Apenins! 

Al vespre ens acomiadarem d’Itàlia per anar en autocar cap a l’aeroport de Pisa on agafarem el nostre vol directe a 
Barcelona. Un cop arribem l’autocar del Club del Viatger ens tornarà als punts de trobada del primer dia. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Recollida en autocar des dels diversos punts acordats al Maresme, Barcelona i Vallès 

 Vols directes des de Barcelona, anada a Gènova i tornada des de Pisa.Guia local castellanoparlant durant tot el 

viatge 

 3 nits a l’hotel Nazionale 4* o similar a San Remo 

 4 nits al Grand Hotel Dei Castelli 4* o similar a Sestri Levante 

 Autocar privat per al nostre grup durant tot el viatge 

 Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar del darrer dia 

 Les begudes en els àpats (vi i aigua) 

 Totes les visites i excursions descrites a l’itinerari 

 1 activitat per aprendre a fer el Pesto Genovese  

 Trasllats privats en cotxes petits a diverses visites on el bus no hi arriba 

 Trasllats en tren i vaixell en la zona de Cinque terre   

 Entrades a la zona protegida de Cinque terre. 

 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge 

 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari. 

 Les despeses de caire personal. 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació 

 

Preus 

Per persona compartint habitació ………………...…………………………………………………………………….  2.595 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………………………....…….  300 € 
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Webs importants del viatge 

Hotel Nazionale 4* a San Remo  

Grand Hotel Dei Castelli 4* a Sestri Levante   

Web oficial turisme a Itàlia  

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 

https://www.hotelnazionalesanremo.com/
https://www.hoteldeicastelli.it/
http://www.italia.it/es/descubre-italia/liguria.html

