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Com ja sabeu l´Estromboli està en erupció.

Nosaltres, privilegiats viatgers, viurem l´espectacle d´una terra viva en constant creació. 
Prendrem les mesures necessàries de seguretat, guiats per guies vulcanòlegs i guies locals en 
l’ascensió al Stromboli i viurem un dels millors espectacles del món: l’erupció d’un volcà !!

 

Punts Forts
És un viatge de pel.lícula: caminarem per les platges de Salina on es van flmar les escenes de 
El Cartero basada en la bibliografa de Pablo Neruda; per les muntanyes, senders de costa i 
poblets d´Estromboli i Ginostra de la pel.lícula Stromboli de Rossellini amb Ingrid Bergman; per 
Vulcano de la pel.lícula homònima amb Anna Magnani; per Catània, Taormina i altres indrets 
sicilians on s’han inspirat tantes pel.lícules: Il Gatopardo de Visconti, Cinema Paradiso de 
Tornatore, etc. Un viatge de pel.lícula on el/la protagonista seràs tu.

Un dels nostres clàssics…fa més d’una dècada que viatgeu amb nosaltres a les Eòlies!

En allotjaments còmodes, hotels, en habitacions dobles amb bany.

A una època de l’any a on les condicions meteorològiques són les òptimes per poder gaudir 
plenament de tot el què ofereix aquest viatge.

Senderisme còmode a una de les zones volcàniques més especials d’Europa. Amb la perla del 
viatge: la pujada al sempre actiu volcà Stromboli, quan es fa fosc, un espectacle únic de la 
natura.
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Dia a Dia
DIA 1, 6/04. Vol d’anada i Catània.

Vol a Sicília-Catània. Transfert al centre històric de Catània, temps per passejar i gaudir de la 
ciutat.

Trasllat a l’hotel a Milazzo. Nit a Milazzo.

DIA 2, 7/04. Stromboli. Cim del volcà.

Al matí, ferry a Stromboli. Arribada a Stromboli, la perla de les illes eòlies, espatarrant!! Un volcà 
en forma d’illa, un indret on el temps és el menys important, on els “vehicles” estan fets a mida 
dels carrers estrets…

Resta del matí per passejar tranquil.lament per aquest captivador poble sense cotxes, ni fums, 
únicament amb els naturals: els que el volcà emet sobre mateix del poble. Gustoses platges de 
sorra negra per anar a prendre un bany.

A la tarda, per a molts, el moment més gustós del viatge: veure en directe una explosió 
“estromboliana” , al.lucinar amb l’espectacularitat d’un instant on la terra mostra la seva 
potència en directe. Proposem 2 opcions segons el teu nivell físic:

1.Veure les explosions de d’un punt més baix :

Desnivells aproximats: + 400m / -400m.

2.Pujar amb un guia vulcanòleg fns al cim de la muntanya i “sentir” les explosions, olorar les 
explosions, cremar-te el nas amb les explosions…. es-pa-ta-rrant!!!

Desnivells aproximats: + 900 m / -900 m.

Després, sopar i nit a Stromboli.

Nota sobre l’ascensió a l’Stromboli: degut a que, com ja sabeu, el volcà Stromboli és un volcà en 
actiu, les autoritats competents de vegades hi apliquen restriccions en el seu ascens per garantir-
ne la completa seguretat. Ens cenyirem doncs a les cotes d’ascensió permeses que apliquin en 
les dates del viatge.

DIA 3, 8/04. Stromboli. Volta a l’illa i a peu de Ginostra a Punta dei Corvi.

Avui et proposem, si l’estat del mar ens ho permet, fer la volta a l’illa des del mar per poder 
gaudir de l’espectacle de les explosions estrombolianes.

Després, passejada des de Ginostra fns a Punta dei Corvi.

Segona nit a Stromboli
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Desnivells aproximats: + 200 m / -200 m

DIA 4, 9/04. Illa de Panarea. Caleta dei Zimmari i Punta del Corvo.

Ferry fns a la petita l´illa de Panarea, pels molts la més bonica. Excursió pel sender de la Caleta 
dei Zimmari i ascensió a la Punta del Corvo 343 m. Per la tarda, ferry a Salina.

Nit a Salina.

Desnivells aproximats: + 430 m / -430 m

DIA 5, 10/04. Illa de Salina.Calla Pollara. De Madonna del Terzito a Santa Maria Salina.

Visita a “Cala Pollara” famosa per les escenes de la pel.lícula El Cartero i després travessa de l
´illa de Salina des del santuari de Madonna del Terzito a Santa Maria Salina.

Segona nit a Salina.

Desnivells aproximats: + 600 m / -900 m

DIA 6, 11/04. Dia lliure. Illa de Lipari, o dia tranquil a Salina.

Dia per triar … Pots passar un dia tranquil a Salina o recórrer-la pel teu compte… o agafar un 
ferry que et durà a la veïna illa de Lipari, l’illa més gran, capital de l’arxipèlag. Pregunta-li al teu 
guia… et donarà totes les opcions possibles!

Darrera nit d’allotjament a Salina.

DIA 7, 12/04. Illa de Vulcano i Taormina.

Visitarem i gaudirem de l’illa de Vulcano , el seu espectacular cràter amb fumaroles constants 
de sofre i pels més atrevits, banys de fang o banys d’aigua de mar calenta.

Desnivells aproximats: + 400 m / -400 m

Havent dinat, ferri a Milazzo, Sicília. Trànsfert en mini bus a Taormina, temps per visitar aquesta
bonica ciutat entre el mar i la falda de l’Etna, el seu casc antic, el seu teatre…

Sopar i allotjament a Taormina.

DIA 8, 19/05. Passejada per Taormina i vol de tornada.

Tindreu unes hores lliures per passejar pel centre de Taormina.

A migdia, trànsfert a l´aeroport de Catània i vol de tornada a Barcelona.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es 
reserva el dret de modifcar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol 
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
1019 € sense vols.
1259 € amb vols i sense taxes.

Suplement per habitació individual : 160€ (places limitades, si us plau, consulta’ns 
disponibilitat).

Participants requerits: entre 8 i 17

Inclou

 Vols d’avió directes entre Barcelona-Catània i Catània-Barcelona, sense taxes (NOMÉS 
PER L’OPCIÓ AMB VOLS INCLOSOS, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns 
disponibilitat).

 Tots els allotjaments en habitacions dobles amb bany.
 Tots els esmorzars.
 Guia de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Tots els trànsferts en mini bus per Sicília i Salina per a realitzar els itineraris a peu 

descrits en el Dia a Dia (tret dels del Dia lliure, el Dia6 del Dia a Dia).
 Els transports dels bagatges.
 Tots els ferrys (tret del del Dia lliure el Dia6 del Dia a Dia): Milazzo-Stromboli-Panarea-

Salina-Vulcano-Milazzo.
 Guies locals i vulcanòlegs a l´Stromboli.
 La barca per donar la volta a l’illa d’Stromboli.
 L’entrada a la Reserva Natural de Vulcano.
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Assegurança bàsica de viatge i trekking.
 Petit tastet de productes locals.
 Direcció tècnica i gestió del viatge.
 L’IVA.

No Inclou

 Les taxes aèries (37€ a 26/07/2019).
 Els sopars, preu mig per dia 15-25 €.
 Els pícnics, que podreu comprar als comerços de les poblacions.
 El transport del dia lliure (Dia6).
 Els transports dins les ciutats. Les entrades a monuments o museus.
 Tot allò no especifcat en l’apartat “Inclou”.
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Nivell

Recorreguts al voltant de les 5 h de caminada efectiva segons topoguia. Desnivells entre 200 i 
600 de pujada i 200 i 900 de baixada.

Per la pujada al volcà Stròmboli +900m/ – 900m.

Senders en terreny volcànic de difcultat tècnica assequible per senderistes ja iniciats.

Material

 Botes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes 

personals.
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material. 

Allotjaments

En bons allotjaments, en habitacions dobles amb bany.
A Milazzo, 1 nit en hotel de 4 estrelles, al centre històric, a 100m del port.
A Stromboli (2 nits) i a Salina (3 nits), en hotels ben situats i amb bon tracte, avalats per la 
satisfacció de tants i tantes bonvivants que s’hi han allotjat en els darrers anys!!
A Taormina, 1 nit en hotel de 3 estrelles, al centre històric.

Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho. a l’hora de compartir 
habitació es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/gues, afnitats 
sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). si no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà
el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas 
d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.
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Assegurances

Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix 
únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb 
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els 
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses 
per l’assegurança.

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).

Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu-nos les 
assegurances que us podem oferir.

Aquestes assegurances no cobreixen els trams exposats al vulcanisme i Bonviure no es fa 
responsable dels efectes ocasionats per activitats sísmiques o volcàniques.

Per aquest destí és molt recomanable disposar de la tarja sanitària europea, que abarateix 
costos d’assistència i estalvia tràmits. Aquesta tarja és gratuïta i es pot tramitar directament 
per internet (i es rep al domicili al cap d’uns dies). Aquí en teniu l’enllaç per si voleu més 
informació i sol•licitar-la: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 

Igualment, si esteu interessats en contractar una assegurança de cancel·lació del viatge, 
Bonviure us la pot proporcionar (cost a partir de 35€). Per tal que tingui validesa legal, cal que 
ens la sol·liciteu al mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a 
màxim 4 dies.

Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.
Per telèfon al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.
Per mail a bonviure@bonviure.com

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge. En cas afrmatiu,  si voleu fer reserva cal fer un ingrés d’una bestreta de 300 € per 
persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrés, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confrmar-vos 
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment. Quan ens apropem a la data 
del viatge, rebreu per mail les últimes informacions com el lloc i hora de trobada del grup, 
material que cal dur, el temps que es preveu etc.

“A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols, 
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. per la realització d’aquest 
viatge és necessita un grup mínim. en cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força 
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major, l’agència podrà a anul•lar el viatge fns a 20 dies abans de la sortida, en aquest cas reemborsaríem 
al participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure”

“Segons l’article 157 del reial decret legislatiu 1 / 2007 pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a
la defensa dels consumidors i usuaris els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fns a 
20 dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, 
les taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. ”

“Bonviure GC1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el programa i no 
assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel·lacions o mal funcionament dels 
transports, inclemències climatològiques, estat de les carreteres, accidents, desastres naturals o 
qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.”
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