Pura cultura mediterrània
Durada: 8 DIES
Sortides: 9 maig / 10 octubre

ITÀLIA DEL SUD

NÀPOLS – POMPEIA I ERCOLANO
CAPRI / ANACAPRI – PAESTUM
MARTINA FRANCA – OSTUNI
ALBEROBELLO – CASTEL DEL MONTE
TRANI – MATERA – CASERTA

POMPEIA

CAPRI

VIDEO

16

SASSI

Pompeia - Ercolano - Paestum - Alberobello - Castel del Monte
Sassi de Matera - Caserta

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB
1 BARCELONA
NÀPOLS
Presentació a l’aeroport de Barcelona per sortir
amb el vol directe destinació a Nàpols. En
arribar realitzarem la visita de la ciutat: Castell
dell’Ovo, Castell Nuovo, Castell Capuano, Museu
Arqueològic d’art grecoromà i veurem l’especial
distribució de la ciutat al voltant del golf. Sopar.

5 (OSTUNI) ALBEROBELLO
Esmorzar. Avui anem a les Trulli d’Alberobello
(1996), antigues construccions de pedra seca,
còniques d’origen protohistòric. Dinar. Tornarem
a Ostuni, la Ciutat Blanca, per visitar-la. Cada
casa és un mirador de la seva magnífica costa.
Allotjament.

2 (NÀPOLS) POMPEIA i ERCOLANO
, destruïda per
Esmorzar. Visitarem Pompeia
l’erupció del Vesuvi l’any 79. Dinar. A la tarda visita
d’Ercolano, famosa pel bon estat de conservació i
nombroses restes, moltes de les quals es troben
al Museu Arqueològic. Tot plegat ens permet fernos una idea exacta de la vida a l’època. Retorn a
Nàpols. Sopar i allotjament.

6 (OSTUNI) CASTEL DEL MONTE – TRANI
Esmorzar. Avui visitarem Castel del Monte (s.
Construït per Frederic II, domina, amb
XIII)
estructura octogonal, el petit tram de les Murge
occidentals. Genial exemple d’arquitectura
medieval, en realitat uneix elements estilístics
de diferents èpoques històriques: estil romànic
(lleons de l’entrada), gòtic (torres) i clàssic (frisos
interns), des de la grandiositat defensiva de la seva
arquitectura fins a les delicades finors islàmiques
dels seus mosaics. Dinar. Seguirem fins a Trani,
situada a la costa de l’Adriàtic, albirant el mar
jònic. Bellíssim centre històric, del qual destaca la
Catedral. Sopar i allotjament.

CAPRI / ANACAPRI
3 (NÀPOLS)
Esmorzar. En un vaixell ràpid arribarem a la mítica
illa de Capri, al mar de Tirrè entre els golfs de
Nàpols i de Salern. Passejarem en petits minibusos per les estretes carreteres que ens portaran
a la part més alta de l’illa, a Anacapri, que encara
conserva l’encant d’un poble tranquil. Visitarem
Villa San Michele i el seu parc de fantàstiques
vistes, construït sobre les restes d’un poble romà
del qual s’han conservat les seves escultures.
Tiberi o August la van escollir per construir les
seves residències d’estiu. Dinar. Després de
passejar pels seus carrerons, emprendrem viatge
de tornada a Nàpols. Sopar i allotjament.

7 OSTUNI – MATERA – CASERTA
Esmorzar. Ens endinsarem a la Basilicata cap
, coves excavades a la
als Sassi de Matera
muntanya en el seu centre històric. Habitades
des del Paleolític, i sense interrupció des de l’Edat
de Bronze, han evolucionat fins als nostres dies.
Dinar. A la tarda, seguirem ruta vers a l’interior de
la Campània. Sopar i allotjament.

4 NÀPOLS - PAESTUM – OSTUNI
. Antiga
Esmorzar. Avui anirem fins a Paestum
ciutat grega, molt pròspera pels seus temples i la
gran quantitat de monedes trobades. Visitarem
les ruïnes, muralles i els temples d’Hera, Apol·lo
i Atenea. Dinar. A la tarda, seguirem la ruta fins
arribar a Ostuni, centre de la Puglia. Sopar i
allotjament.

BARCELONA
8 CASERTA – NÀPOLS
Esmorzar. Aquest matí farem la visita de Caserta,
on destaquen el Palau Reial i els seus jardins (s.
. Va ser residència de la família reial dels
XVIII)
Borbons a Nàpols. Dinar. A la tarda, emprendrem
la ruta vers l’aeroport de Nàpols, d’on embarcarem
en el vol que ens durà directament de retorn a
Barcelona.

Preu: 2.870 euros
El preu inclou:
* Vols internacionals directes amb Vueling.
* Allotjament en hotels de 4*.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups
superiors a 15 persones.
* Guia local de parla castellana durant el
viatge.
En el cas de grups inferiors a 15 persones hi
haurà assistència a l’aeroport de sortida i
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 430 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -120 euros
Consulteu suplements per vol en classe
business.

Informació d’interès:

Min 15 / 30 Max

0 hores

No

17

