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Vols seleccionats:  
 
 
29 Desembre.  Barcelona – Bari.       07.10 – 09.15                     
 
04 Gener.        Bari – Roma.             18.55 – 20.00 
04 Gener.        Roma – Barcelona.     21.00 – 23.00 
 
 
 
 
 

 
ITALIA 

 

“Apulia i Basilicata” 
 

29 Des 2014 / 04 Gener 2015 
 

 

Itàlia és un país fascinant, una "bota" plena de secrets, art, cultura i història. Recorrent el seu 
territori de nord a sud, al punt més meridional arribem a unes de les regions més desconegudes: 
Apulia, el taló de la península, tan característica, un racó poc explotat pel turisme i que guarda 
per als seus visitants un ric repertori de paisatges i arquitectura. Es tracta d'una península 
banyada per dos mars, el Jònic i l'Adriàtic, i en la part meridional, trobem un lloc on predominen 
els boscos, les muntanyes de curioses formacions rocalloses, l'aire pur i els sabors autèntics. Es 
tracta de la regió de Basilicata, un dels llocs menys explorats del país, que oculta increïbles 
paisatges, platges de sorres fines, files d'eucaliptus banyada pels mars Jònic i Tirrè. Les dues 
regions formen part del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, degut a l'arquitectura barroca , 
que és sens dubte un dels punts forts de la Apulia, arquitectura, que adorna les façanes de les 
seves ciutats històriques, testimonis d’altra època i que donen la benvinguda als seus visitants i 
admiradors, ciutats i castells medievals són un altre dels tresors de la regió, així com les restes 
d'algunes de les civilitzacions més importants de la mediterrània i que aporten vestigis de l'era 
Mesápica del segle III aC, ruïnes gregues o la empremta romana visible per exemple en els 
amfiteatres repartits per la zona, com el de Lecce. La Vall d'Itria és un altre lloc de visita 
obligada, on s'alcen els famosos Trulli d'Alberobello, unes cases de forma cilíndrica amb un con 
de pedres com teulada. Observar una aglomeració conformada per cavernes i una arquitectura 
arcaica també es possible aquí, tant és així que aquest espai va ser seleccionat pel director Mel 
Gibson per gravar diverses escenes de la pel·lícula La Passió de Crist .... Viatgi amb nosaltres a 
una de les regions més desconegudes i riques d'Itàlia. Benvinguts al passat! 
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Dia  29.12.14: Bari -  Matera   -Bari 
 
A l'hora convinguda presentació a l'aeroport de Barcelona T1, on 
prendrem el vol amb destinació a Bari.  
 
Arribada a l'aeroport de Bari. Recepció per part del nostre guia. Ruta 
fins a Matera, coneguda internacionalment per les seves "Sassi" i la 
seva peculiar ciutat històrica.  
 
Els Sassi són originals assentaments de la prehistòria (troglodites) i 
pel que sembla els primers assentaments a Itàlia. Són cases 
excavades dins la roca característiques de les regions Basilicata i Pulla. 
Moltes d'aquestes "cases" són realment només cavernes i els carrers 
en algunes parts, passen pels sostres d'altres cases. Una de les 
peculiaritats d'aquesta antiga ciutat, és la seva similitud amb les 
antigues ciutats properes a Jerusalem, de manera que la zona ha estat 
capturada pels ulls de directors i estudis cinematogràfics. Matera és 
patrimoni de la humanitat per Unesco. Dinar en ruta. Retorn a Bari i 
trasllat a l'hotel.  
 
Sopar i allotjament. 
 
Dia  30.12.14: Bari – Trani – Bari 
 
Esmorzar a l'hotel i al matí visita de la Capital de Pulla, amb el seu 
petit però encantador nucli antic. Bari, està situada a una fèrtil plana 
costanera, amb vistes a les aigües de l'Adriàtic i amb un important 
port turístic i comercial. Visita panoràmica de la ciutat on podrem 
admirar el Teatre Petruzelli (un dels més importants d'Itàlia) l'església 
de Sant Nicolau, la catedral de Sant Sabino i el Castell de Bari. Dinar 
en un restaurant local.  
 
Dins del perímetre de la muralla, embolicant la ciutat antiga, trobem el 
majestuós castell construït pel sueu Frederic II, amb un gran pati. 
Esplèndid exemple de l'arquitectura romànica de Pulla és la gran 
Basílica de Sant Nicolau, que guarda les restes del Sant. La senzilla i 
lluminosa façana, amb les seves dues torres de diferent forma i 
alçada, té tres portes des de les quals s'accedeix a les naus interiors, 
on es troben importants obres d'art.  
 
La segona església més important de Bari és la Catedral, amb una alta 
torre campanar construïda sobre edificis antics. Una rosassa finament 
decorada i tres portals que donen vida al disseny de la façana 
principal. L'encant dels estrets carrers del casc antic, contrasta amb la 
nova ciutat, encarregada per Joaquín Murat, travessada pels principals 
carrers comercials com Corso Cavour, on es troba el famós Teatre 
Petruzzelli, el temple de l'òpera de Bari.  



 
                                                                                                                     

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    Fax:  93 511 62  79 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 
  

 
 
 

 
A la tarda sortida cap a Trani. Arribada a Trani i visita d'aquesta 
pintoresca ciutat coneguda pel seu casc antic i la Catedral situada 
sobre el mar.  
 
Trani conté un dels edificis més bells i famosos de l'època romànica: 
Seu-Catedral, dedicada a Sant Nicolau, va ser projectada per ser 
construïda en un lloc escenogràfic: en una esplèndida plaça a la vora 
del mar, a prop del port i del Castell Svevo.  
 
Sopar i allotjament. 
 

Dia  31.12.14: Castel Monte   – Monte S. Angelo  – Bari 
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap Castel de la Muntanya per a la visita de 
l'imponent castell octogonal amb 8 torres també octagonals construït 
el 1.250 per l'emperador Frederic II, en un turó de 570 m que domina 
tota la vall. Considerat universalment com un genial exemple 
d'arquitectura medieval, Castel de la Muntanya en realitat uneix 
elements estilístics de diferents èpoques històriques, des de l'estil 
romànic dels lleons de l'entrada al gòtic de les torres o de l'art clàssic 
dels frisos interns i de la grandiositat defensiva de la seva arquitectura 
fins a les delicats mosaics islàmics de l’interior. Dinar en ruta.  
 
Continuarem fins a Monte Sant'Angelo declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. La Muntanya Sant'Angelo és una ciutat 
fundada al segle XI. Entre els anys 1081 i 1103, Muntanya Sant'Angelo 
va ser la capital del domini Normand sota el control del comte Enrico, 
qui era un vassall de l'Imperi bizantí. Al segle XVII la ciutat es va 
convertir en part del Regne de Nàpols, sota poder dels Borbons, al 
qual va pertànyer fins a la unificació d'Itàlia al segle XIX. Visita del 
Santuari amb la Gruta de San Michele Arcangelo. Retorn a Bari.  
 
Sopar i allotjament. 
 

Dia  01.01.15: Bari – Alberobello  – Ostuni - Lecce  
 
Esmorzar a l'hotel i sortida cap a Alberobello, la ciutat dels “Trulli”, 
patrimoni de la Unesco amb les seves cases típiques amb sostres 
cònics, utilitzades com cases o per emmagatzemar estris de treball. 
Visita i dinar. Els Trulli di Alberobello, són pintoresques construccions 
amb sostre cònic que es concentren a la Vall d'Itria, de forma massiva 
a Alberobello, però dispersos per tota la vall. Els sostres de volta dels 
trulli tenen un pinacle adornat amb símbols místics i religiosos que 
servien per identificar el mestre constructor, i per tant el poder 
adquisitiu de cada família.  
Gaudirem dels camps de cultiu i l entorn rural d’aquesta zona. 
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A la tarda sortida cap a Ostuni, una joia de l'arquitectura més 
coneguda com "la ciutat blanca" per les seves muralles blanques i la 
seva arquitectura típica tota en blanc.  
 
Construït sobre diversos turons, el casc antic d’ Ostuni i les seves 
cases blanques estan envoltats per unes muralles aragoneses. Crida 
l'atenció la catedral, així com l'església de Sant Vito (també 
anomenada de Santa Maria Magdalena dei Pazzi), que alberga un petit 
museu arqueològic. Construïda a finals del s. XV en una barreja d'estils 
romànic i gòtic, la catedral posseeix una bella façana coronada per un 
original joc de línies còncaves i convexes. La rosassa central il·lustra el 
tema del pas del temps. A la tarda, continuació cap a Lecce.  
 
Sopar i allotjament. 
 

Dia  02.01.15:   Lecce   – Otranto – Lecce  
 
Esmorzar a l'hotel. Visita de la ciutat anomenada la "Florència del Sud" 
i coneguda pel seu famós conjunt d’art i arquitectura barrocs, que es 
mostra al món des de finals del segle XVI i la primera meitat del segle 
XVII. Es pot admirar la rica i bella decoració de l'església de S. Oronzo, 
la Basílica de la Santa Creu i el Palau Celestini. A la cantonada de S. 
Oronzo podem admirar l'amfiteatre Romà del Segle II ADC i la 
columna de S. Oronzo, amb 29 metres d'altura i una estàtua del sant 
al cim. D'orígens molt antics, la ciutat va tenir dos moments 
particularment enruiquidors: el de l'època romana i el del Regne de 
Nàpols. Justament en aquest període hi va haver un gran 
desenvolupament en la construcció d'edificis, monuments i palaus 
senyorials caracteritzats per una luxosa i rica escenografia decorativa 
que va fer merèixer a aquesta arquitectura la definició de barroc 
leccese. Dinar a restaurant local. 
 
A la tarda sortida cap a Otranto, que es troba relacionada amb la 
Història d'Espanya mentre que la ciutat va formar part des del segle 
XIII dels territoris de la Corona d'Aragó mantenint-se en poder, bé 
d'aquesta Corona quan, bé d'Espanya , la seva successora, que la va 
perdre en el desenllaç de la Guerra de Successió Espanyola al segle 
XVIII. Fins i tot amb posterioritat a aquestes dates, el Regne de les 
Dues Sicilies, del qual Otranto formava part, va seguir vinculat 
feblement a la branca dels Borbó espanyols fins al mateix moment de 
la Unificació d'Itàlia.  
 
Del seu patrimoni arquitectònic destaquen la catedral d'Otranto, el 
castell d'Otranto i l'església de la Mare de Déu degli Abissi. Trasllat a 
l'hotel.  
 
Sopar i allotjament. 
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Dia   03.01.15:   Lecce – Gallipoli  – Lecce 
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a  Gallipoli, meravellosa ciutat envoltada 
de muralles sobre el mar. Segons la tradició, el seu nom deriva de dues 
paraules gregues "Kale" i "Polis", que significa "Ciutat Bella". La ciutat te 
dos zones diferenciades: la ciutat nova i el casc antic. El centre històric 
de Gallipoli és comparable a una petita illa connectada amb el continent 
per un pont de pedra. El casc antic és una visita obligada: ple d'antics 
palaus i esglésies barroques, va ser construït pels grecs com una mena 
de laberint on tots els carrers es creuen entre si, entre les cases amb 
parets blanques i cornises blaves. Destaquen tots els camins que 
condueixen a les muralles de la ciutat amb boniques vistes del port. 
Dinar. A la tarda temps lliure i tornada a Lecce.  
 
Sopar i allotjament. 
 
Dia    04.01.15:   Lecce – Brindisi - Bari 
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a l'aeroport de Bari. En ruta pararem a la 
històrica ciutat de Brindisi, on dinarem.  
 
Brindisi, coneguda com la «Porta d'Orient» des de l'antiguitat, quan es 
converteix en un important port per a les tropes romanes en un primer 
moment, i per als mercaders de la "Sereníssima" més tard. Un port en 
Apulia que, encara avui, manté importants llaços d'unió turístics i 
mercantils amb països d'ultramar (la ciutat uneix per mar a Turquia i 
Albània amb Itàlia) Bríndisi, situada a la costa adriàtica, sorgeix entre 
dues profundes cales, unides al mar obert per un estret i profund canal, 
sobre el qual s'aboca el Castell Vermell, anomenat així, pel peculiar color 
de la pedra utilitzada per a la seva construcció. El Castell Suevo, en 
canvi, mostra les muralles cap al canal de Ponent de l'àrea portuària i, 
avui, és seu d'importants esdeveniments culturals. Visitarem, l'església 
de Sant Joan al Sepulcre amb un esplèndid pòrtic de marbre finament 
decorat i la Columna romana, situada al final de la via Apia de la ciutat.  
 
Trasllat a l'aeroport i sortida en el vol d'Alitalia amb destí Roma (18.55 - 
20.00) on connectarem amb el vol que ens retornarà a la ciutat d'origen 
(21.00 - 23.30)  
 
Arribada a Barcelona. Fi del viatge i dels nostres serveis. 
 
 
Nota - Per motius organitzatius, l'itinerari pot ser modificat o invertit. En 
qualsevol cas, es garanteixen totes les visites i excursions esmentades 
en l'itinerari 
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Hotels seleccionats: 
 
3 Nits Bari hotel Oriente  www.orientehotelbari.com/spanish 
 
3 Nits Lecce hotel Grand Hotel Lecce www.grandhoteldilecce.it 
______________________________________________________________________________ 
 
El preu / viatge,  inclou: 
 

 Vols internacionals Barcelona – Bari – Barcelona (Anada directa, tornada via Roma)  
 3 nits d’allotjament a Bari i tres nits d’allotjament a Lecce amb l’esmorzar diari. 
 Pensió complerta amb ¼ de vi i aigua (Sopar als hotels dinars a restaurants locals) 
 Guies locals de llengua castellana a destí, i guia acompanyant durant el circuit. 
 Entrades a les esglésies rupestres de Matera, Castelo del Morte, Castel Ostuni i catedrals. 
 Acompanyant de la agencia des de Barcelona (grup mínim 15 pax) 
 Assegurança de viatge. 
 Material de viatge (dossier, mapa, guia) 
 Propines. 
 

El preu / viatge, no inclou: 
 

 Taxes d’aeroport (125 Euros) a reconfirmar al moment de l’emissió dels bitllets. 
 Despeses personals. 
 Excursions i visites opcionals no detallades al programa. 
 Res no descrit al programa o al preu inclou. 

 

 

      

  

PREU PER PERSONA………………………….. 2.295 Euros 
 
Suplement Habitació Individual   ………………..…    525 Euros  
 
Assegurança opcional de cancel·lació  ……………      65 Euros 

Donada l'anticipació amb què es prepara i pressuposta el viatge (2014.07.01) i depenent 
de la quantitat de participants, el preu pot veure alterat fins a 20 dies abans de la sortida 
del viatge. Segons condicionals climatològiques o vials, les visites poden veure alterades 
en el seu ordre, que no en la seva quantitat. 


