
  

PPAARRTTEENNZZAA  GGAARRAANNTTIITTAA!!!! 
((MMIINNIIMMOO  22  PPAAXX))  

  
  

  
  

  

11°°  ggiioorrnnoo::  IIVVAALLOO  //  SSAAAARRIISSEELLKKAA  

AArrrriivvoo  aauuttoonnoommoo  aallll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  IIvvaalloo..  TTrraassffeerriimmeennttoo  ccoonn  bbuuss  rriisseerrvvaattoo  ee  aassssiisstteennttee  iinn  

iittaalliiaannoo  ((2277  kkmm))  aa  SSaaaarriisseellkkaa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSaannttaa’’ss  TTuunnttuurrii  oo  ssiimmiillaarree..  
    

22°°  ggiioorrnnoo::  SSAAAARRIISSEELLKKAA  

CCoollaazziioonnee  iinn  hhootteell..  AAll  mmaattttiinnoo  SSaaffaarrii  ccoonn  ii  ccaannii  hhuusskkyy..  AAllll’’aarrrriivvoo  aallllaa  ffaattttoorriiaa  ii  ccaannii  

eennttuussiiaassttii  vvii  ddaarraannnnoo  iill  bbeennvveennuuttoo  ccoonn  iill  lloorroo  aabbbbaaiiaarree..  PPrriimmaa  ddii  ppaarrttiirree  ppeerr  llaa  ggiittaa,,  vvii  

ssaarraannnnoo  ffoorrnniittee  iissttrruuzziioonnii  ssuu  ccoommee  ccoonnttrroollllaarree  llee  sslliittttee  cchhee  gguuiiddeerreettee  aa  ccooppppiiee..  IIll  ccoonndduucceennttee  

eedd  iill  ppaasssseeggggeerroo  ppoossssoonnoo  ssccaammbbiiaarrssii  ddii  ppoossttoo  aa  mmeettàà  ssttrraaddaa..  LL’’aalllleevvaattoorree  vvii  ppaarrlleerràà  ddeellllaa  

vviittaa  ee  ddeellll’’aaddddeessttrraammeennttoo  ddii  qquueessttii  aanniimmaallii  aarrttiiccii  ee  aavvrreettee  aanncchhee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffaarree  ddeellllee  

ffoottoo  sspplleennddiiddee..  IIll  lluuooggoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  ppuuòò  vvaarriiaarree  iinn  bbaassee  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteeoorroollooggiicchhee..  

VVeerrrraannnnoo  sseerrvviittee  ddeellllee  bbeevvaannddee  ccaallddee  iinnttoorrnnoo  aall  ffaallòò..  PPaassttii  lliibbeerrii..  PPoommeerriiggggiioo  lliibbeerroo..  IInn  

sseerraattaa  eessccuurrssiioonnee  aallllaa  rriicceerrccaa  ddeellll’’aauurroorraa  bboorreeaallee  ccoonn  bbuuss  ee  gguuiiddaa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  pprreessssoo  

ll’’HHootteell  SSaannttaa’’ss  TTuunnttuurrii  oo  ssiimmiillaarree..  
    

33°°  ggiioorrnnoo::  SSAAAARRIISSEELLKKAA  

CCoollaazziioonnee  iinn  hhootteell..  GGiioorrnnaattaa  lliibbeerraa..  PPaassttii  lliibbeerrii..  EEssccuurrssiioonnii  ffaaccoollttaattiivvee  ((nnoonn  iinncclluussee  --  aa  

ppaaggaammeennttoo))::  

““SSaaffaarrii  ccoonn  llee  RReennnnee””::  iinn  tteemmppii  aannttiicchhii  ll’’uunniiccoo  mmeezzzzoo  ddii  ttrraassppoorrttoo  iinnvveerrnnaallee  ppeerr  ggllii  aabbiittaannttii  

ddeellllaa  LLaappppoonniiaa  eerraannoo  llee  sslliittttee  ttrraaiinnaattee  ddaa  rreennnnee..  SSppeessssoo  ppootteevvaannoo  eesssseerrccii  ffiinnoo    

aa  2255--3300  rreennnnee  ddaavvaannttii  aallllaa  sslliittttaa  iinn  uunnaa  lluunnggaa  ffiillaa  cchhiiaammaattaa  rraaiittoo..    

SSppeerriimmeenntteerreettee  aanncchhee  vvooii  qquueessttoo  mmooddoo  ttrraaddiizziioonnaallee  ee  ttrraannqquuiilllloo    

ddii  vviiaaggggiiaarree  aattttrraavveerrssoo  ppaaeessaaggggii  iinnnneevvaattii  ddoovvee  ll’’uunniiccoo  ssuuoonnoo    

cchhee  sseennttiirreettee  ssaarràà  iill  lliieevvee  ttiinnttiinnnniioo  ddeeii  ccaammppaanneellllii  ddeellllee  rreennnnee..    

VVeerrrraannnnoo  sseerrvviittee  ddeellllee  bbeevvaannddee  ccaallddee  iinnttoorrnnoo  aall  ffuuooccoo..    

OOppppuurree  ““SSaaffaarrii  ddaa  SSooggnnoo””::  iill  mmooddoo  mmiigglliioorree  ppeerr  vviiaaggggiiaarree  nneell    

ccuuoorree  ddeellllaa  nnaattuurraa..  DDuurraannttee  qquueessttoo  ssaaffaarrii  pprroovveerreettee  ll’’eebbbbrreezzzzaa    

ddii  ssffrreecccciiaarree  ccoonn  llaa  mmoottoosslliittttaa  lluunnggoo  ii  ffiiuummii  gghhiiaacccciiaattii  ee  aattttrraavveerrssoo  llee  ffoorreessttee  iinnnneevvaattee..  DDaallllaa  

cciimmaa  ddeellllee  ccoolllliinnee  ppoottrreettee  ggooddeerrvvii  iill  bbeelllliissssiimmoo  ppaannoorraammaa  ddeellllaa  vvaallllee  ddeell  ffiiuummee..  CCii  ssaarràà  aanncchhee  

uunnaa  ppaauussaa  ccoonn  ddeellllee  bbeevvaannddee  ccaallddee  ppeerr  mmaanntteenneerrvvii  iinn  mmoottoo..  QQuueessttoo  ssaaffaarrii  èè  rriisseerrvvaattoo  

eesscclluussiivvaammeennttee  aa  ppeerrssoonnee  mmaaggggiioorrii  ddii  1188  aannnnii  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  uunnaa  ppaatteennttee  ddii  gguuiiddaa  vvaalliiddaa,,  iinn  

qquuaannttoo  ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii  gguuiiddeerraannnnoo  uunnaa  mmoottoosslliittttaa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSaannttaa’’ss  

TTuunnttuurrii  oo  ssiimmiillaarree..  
    

44°°  ggiioorrnnoo::  SSAAAARRIISSEELLKKAA  //  IIVVAALLOO  

CCoollaazziioonnee  iinn  hhootteell..  TTrraassffeerriimmeennttoo  ppeerr  ll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  IIvvaalloo  ccoonn  bbuuss  rriisseerrvvaattoo  ee  aassssiisstteennttee  iinn  

iittaalliiaannoo..  FFiinnee  ddeeii  sseerrvviizzii..    

  TTOOUURR  DDII  GGRRUUPPPPOO  

CCOONN  GGUUIIDDAA  LLOOCCAALLEE  

PPAARRLLAANNTTEE  IITTAALLIIAANNOO  
  

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA::  

0011//1122//22001177  

0088//0011//22001188  

2244//0011//22001188  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSuuppppll..  ssiinnggoollaa::  €€  111100,,0000  pp//pp  ––  AAdduullttoo  iinn  33°°  

lleettttoo::  €€  553300,,0000  ––  BBaammbbiinnoo  00--1111  aannnnii  iinn  33°°  

lleettttoo::  €€  447700,,0000  --  QQuuoottaa  ggeessttiioonnee  pprraattiiccaa::    

€€  1188,,0000  pp//pp  ––  AAssssiiccuurraazziioonnee  ssaanniittaarriiaa//  

aannnnuullllaammeennttoo  ((oobbbblliiggaattoorriiaa))  nnoonn  iinncclluussaa  --  

PPoossssiibbiilliittàà  ddii  aaggggiiuunnggeerree  nnoottttii  pprree  ee  ppoosstt  ttoouurr  

ssuu  rriicchhiieessttaa  --  IIttiinneerraarrii  ee  ccoossttii  ssooggggeettttii  aa  

rriiccoonnffeerrmmaa  iinn  ffaassee  pprreennoottaattiivvaa..  ––  VVeeddeerree  

ccoonnddiizziioonnii  ssuull  ssiittoo..  
  


