
 
GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (MED. OCCIDENTAL) 

 
SAVONA  
Ciutat italiana amb uns 60.000 habitants, capital de la província el 
mateix nom en la Ligúria occidental . Gènova, a 45 kms, és la gran 
ciutat més propera, una estació marítima moderna i eficient pagada 
per Costa Creuers li ha donat importància com a escala de creuers. 
 
La seva màxima relevància va ser al segle XV, en el que es va 
guanyar el sobrenom de Ciutat dels Papes. Dels Della Rovere, una 
de les famílies més importants de la ciutat, van sortir dos papes, 
Francesco della Rovere va ser Sixto IV, i un nét seu, Giuliano Della 
Rovere. Julio II. La Capella Sistina va ser promoguda pel primer; i 
Julio II va ser el mecenes de Miguel Ángel i Rafael. 
 
QUE VISITAR 
El seu principal símbol és la Torretta de la Piazza León Pancaldo, 
del s. XIV, en l'encreuament del port que deu el seu nom al tripulant d'aquesta ciutat que va navegar 
amb Magallanes. 
 

 



 
El Priamar és una fortalesa construïda sobre el Prolungamento. Es va iniciar la seva construcció en el 
1542 pels genovesos com a continuació a la derrota en 1528, en què van destruir el que existia per tenir 
espai suficient. El conjunt del Priamar forma un important monument militar, especialment si s'utilitza en 
temps de guerra. 
 
En la Piazza Mameli, en el centre de la ciutat, està el monument als caiguts en la Primera Guerra 
Mundial. Una tradició italiana diu que quan a les 18.00 h sona la campana amb 21 tocs, tots els italians 
haurien de parar i recordar als caiguts en aquesta guerra. 
 
La Piazza Brandale, es troba en el centre del casc antic i destaca la seva torre. Aquí trobem també el 
palau seu del govern de la ciutat. El carrer més important és la Via Paleocapa , amb porxos en els dos 
costats, data de finals del s. XIX. No podem deixar d'admirar la façana de l'edifici "dei Pavoni". La Via 
Pia, és carrer amb major quantitat de comerços, i ja en l'Edat Mitjana era molt important l'activitat 
comercial. 
 
La Catedral de Sta, Maria Assunta està en la Piazza Duomo, el seu estil és barroc, en el seu interior hi 
ha moltes pintures d'origen variat i destaca un crucifix en marbre, obra de Molinari, un baptisteri del s. 
XV i el cor renaixentista, fet en fusta que ja estava en l'antiga catedral. Tocant a ella trobem el convent 
de Sant Francesco, que conté la Cappella Sistina, manada construir per Sisto IV, per albergar el 
sepulcre dels seus pares en un dels seus claustres. Té uns magnífics estucs del s. XVII que van ser 
encarregats pel Doge Francesco Maria della Rovere. 
 
VISITA PER LLIURE 
La terminal de creuers, denominada Palacrociere, està molt propera al centre de la ciutat. Hi ha una 
passarel·la per arribar a la ciutat, que s'hissa en alguns moments per a la sortida de vaixells des del port 
vell, per la qual cosa cal procurar no tornar amb el temps just al vaixell, per si de cas. 
 
Podem dedicar l'escala a gaudir d'un dia relaxat recorrent l'avinguda dels porxos i la zona medieval. 
Podem visitar el Priamar, la catedral i la Capella Sistina. També podem aprofitar aquesta relaxada visita 
per realitzar algunes compres, o asseure'ns en una terrassa i assaborir un gelato o un capucino. 
 
Podríem arribar-nos a Gènova en tren, un viatge d’ aproximadament una hora, cal valorar-ho en funció 
del temps d'escala. Si l'escala és una mica llarg ens oferiran la visita a Portofino. 
 
PORTOFINO 
Va ser poble de pescadors, però des de fa temps és una destinació predilecta de la jet set internacional, 
encara que mantenint el seu encant. 
 
Carrers amb forts pendents i miradors ens mostren el port i les seves embarcacions. Destaca la seva 
església i la fortalesa de Sant Giorgio, del s. XIV. En el port trobem barrejades tendes de records amb 
boutiques de prestigiosos dissenyadors.  
 
Per això des dels anys 60 en què la jet de Roma ho va escollir per a l'estiueig s'ha convertit en una 
destinació dels més chic. Entre els seus visitants il·lustres podem destacar a Grace Kelly, Humphrey  
Bogart o Ava Gardner, i més recentment Madonna, Kylie Minogue o Armani. 
 
Què fer per visitar-ho 
És una excursió habitual dels creuers que fan escala a Gènova, cal valorar que el trajecte de bus és una 
mica més de mitja hora. 
 
Pel nostre compte podem fer-ho amb tren fins a Sta Margherita i prendre un autobús o un vaixell fins a 
Portofino. Important controlar els horaris per evitar no arribar de retorn a temps.  
 



 
L'estació de tren, Stazione Principe està propera al port. Comprem el bitllet a Sta Margherita,  sense 
oblidar validar-lo abans de pujar en les màquines adients i una vegada en Sta Margherita, prenem  
l'autobús nº 82 que surt cada 15 minuts a Portofino arribant en aproximadament 20 minuts. 
 
L'altra possibilitat és prendre un vaixell, que surt cada mitja hora de Sta Margherita i en 20 minuts, ens 
portarà a Portofino, no hi ha dubte que l'arribada per mar és molt més bonica. 

 


