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Si existeix una regió llegendària i amb sabor medit errani aquesta només pot ser La 
Campania.  Napols, les Ruïnes de Pompeia, la Costa Amalfitana i les Illes són algunes de 
les meravelles que guarda el Sud d´Itàlia, amb una gastronomia fabulosa, una gent 
amable i un clima envejable durant tot l´any. També  ens aproparem a la regió 
muntanyosa d´Umbria, amb ciutats etrusques i mediev als, on sobressurt l´espiritualitat 
de Sant Francesc d´Assís i la seva capital, Peruggi a, amb un patrimoni singular i únic a 
tot el país. Un viatge fascinant pel cor d´Itàlia…   
 

 
 

 

 

DIA 15/03 ·  BARCELONA – NAPOLS 

DIA 16/03   · NAPOLS, SORRENTO I LA COSTA AMALFITAN A 

DIA 17/03 ·NAPOLS, VISITEM L’ILLA D´ISCHIA i eI “VU LCANO BUONO” 

DIA 18/03 - NÀPOLS, EL PALAU REIAL DE CASERTA I HER CULANO  

DIA 19/03 · NÀPOLS, LES RUÏNES DE POMPEIA – BARCELO NA 

 

 
PREU SOCI/SOCIA HABITACIÓ DOBLE: 1050 EUROS 

PREU NO SOCI/SOCIA  1.100,-  SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 180 EUR  
 

(GRUP MÍNIM 25 PARTICIPANTS) 
 

El Preu Inclou:   El Preu No Inclou:  
Bitllets Aeris Anada/Tornada en Classe Turista 
Taxes Aèries PROVISIONALS 
Trasllats en autocar privat en destinació 
Assegurança d´assistència en Viatge 
Hotels 4****  
Règim de Pensió Completa 
Guia Acompanyant des de Barcelona 
Excursions, Guies Locals i Entrades indicades a 
l’itinerari 
                                             

Asseguranç a opc. cancel.lació 30 €  
Tot tipus d’extres 

Tot allò No Especificat   
Tot tipus de begudes 

Dinar del 1er dia 

 

Visites de Temàtica Cultural Incloses:  
Visi ta guiada de Nàpols  amb entrades a la Catedral · Visita  guiada de les Ru ïnes de 
Pompeia · Creuer i Visita guiada a l´Illa d´Ischia amb entrades al Castell Aragonès · 

Visita guiada de Sorrento · Excursió panoràmica per  la Costa Amalfitana ·Visita 
guiada de les Ruïnes d´Herculano · Visita guiada de l Palau Reial de Caserta  

 
 

INFORMACIÓ I RESERVES:  AMICS DE LA UNESCO  
Telèfons 932 80 37 60 – 934 52 05 52 

  
 

 

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237 7è1ª · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es 
 



Meravelles  i Llegendes  de la Costa Amalfitana   ·    Del 15 al 19 de Març 2016   
DIA:  15-19 MARÇ 2016 LLOC:  AEROPORT BCN, TERMINAL 1 HORA:   

 

DIA 1 BARCELONA – NÀPOLS 
Presentació a l’Aeroport de Barcelona 2 hores abans del vol. Facturació dels equipatges i cap a Nàpols . Arribada a 
Nàpols, capital de la regió de Campania. Trasllat al centre i tot seguit tindrem la primera presa de contacte amb aquesta 
magnífica ciutat, coronada pel veï volcà Vesubi, posseeix un immens conjunt monumental en el seu nucli, declarat 
Patrimoni de la Humanitat. Tot passejant descobrirem els magnífics carrers i places, com l´animada Via Toledo, la 
Galleria Umberto I, la Piazza Plebiscito, la Piazza Dante, la Via Caracciolo i el bonic passeig marítim i el seu port històric, 
les nombroses i riquíssimes esglésies, com la Catedral de San Gennaro , edificada durant el segle XIII sobre les runes 
d´un temple romà, destaca la seva portalada neogòtica i un interior ricament decorat en diversos estils, on sobressurt la 
capella del tresor amb la figura de San Gennaro i altres 51 escultures en argent. Acabades les visites, trasllat a l´hotel. 
Sopar i allotjament . 

 
DIA 2 NÀPOLS, SORRENTO I LA COSTA AMALFITANA  
Esmorzar . Aquest matí el dediquem a la costa sorrentina i la seva fabulosa capital, Sorrento . Visitarem el seu centre 
històric, que sobreviu intacte des d´èpoques immemorials, amb la meravellosa Piazza Tasso, la popular Via San 
Cesareo, la Catedral on fou batejat l´insigne poeta Torquato Tasso, el Palau Episcopal, l´espectacular Monestir de Sant 
Francesc amb un dels millors claustres del país, el Palazzo Veniero del segle XIII amb decoracions bizantines i orientals, 
el Palazzo Correale del segle XIV, etc… Al migdia, dinarem  en un bon restaurant local. A la tarda, descobrirem la 
romàntica Costa Amalfitana , amb un relleu espectacular davant del mar tirrè, on podrem gaudir de les millors vistes 
panoràmiques en els diferents miradors que aquestes contrades ofereixen, amb increïbles penyassegats i poblets 
encisadors. Arribarem a Amalfi , interessant ciutat portuària, declarada Patrimoni de la Humanitat, fou una de les 4 
“Repúbliques Marineres” durant l´edat mitjana (juntament amb Pisa, Gènova i Venècia). Visitarem la Piazza i el Duomo, 
d´una bellesa sublim, amb el seu claustre del Paradís i les boniques capelles interiors, i un preciós centre històric ple 
d´esglésies, palauets i carrerons sinuosos… Breu temps lliure. Retorn a l´hotel.  Sopar i allotjament .   

 
DIA 3 NÀPOLS, VISITEM L´ILLA D´ISCHIA  I “VULCANO BUONO”  
Esmorzar . Aquest matí tornarem a agafar un ferri  per a descobrir la Illa d´Ischia , la més gran de les illes de les costes 
de la Campania, amb una orografía sorprenent i la força del pes de la història, un interessant patrimoni coronat pel 
Castello Aragonese , meravellosa fortalesa medieval assentada sobre un turó de roca volcànica en un dels vèrtex de la 
illa, unida per un pont de pedra. Hieron de Siracusa va aixecar els primers ciments del bastió durant el segle V abans de 
Crist, però fou a partir d´Alfons V d´Aragó quan obtingué la seva notorietat, segles XIV i XV, dotant-lo de poderoses 
muralles, en el seu interior veurem la plaça d´armes, l´església de la Immaculada, el Convent de les Clarisses, les 
terrasses panoràmiques, la Catedral de l´Assumpció del segle XIV, les presons i altres dependències. Dinar  en un 
restaurant local. A la tarda, tornarem en ferri al Port de Nàpols. Tot seguit ens aproparem a la petita localitat de Nola per 
a conèixer un dels centres comercials més espectaculars d´Europa, el « Vulcano Buono »,  ubicat a l´interior d´un volcà 
artificial, dissenyat pel prestigiós arquitecte Renzo Piano, fet a imatge del Vesubi… Breu temps lliure per a conèixer la 
seva oferta comercial. Sopar i allotjament. 

 
DIA 4 NÀPOLS, EL PALAU REIAL DE CASERTA I LES RU ÏNES D´HERCULANO  
Esmorzar . Aquest matí ens desplaçarem a la ciutat de Caserta , capital provincial que atresora un magnífic conjunt 
monumental pels seus palaus. Podrem visitar el fabulós Palau Reial, obra magna del barroc italià amb pinzellades del 
neoclassicisme, construït sota les ordres de Carles VII, rei de les Dues Sicílies, conegut posteriorment com a Carles III 
d´Espanya. Els monarques van impulsar la construcció d´aquest palau com una residència similar al Versailles de París, 
l´arquitecte escollit Luigi Vanvitelli, va dissenyar també els jardins i parcs del complexe. El Palau fou adquirit pels nous 
monarques italians de la Dinastia Saboia durant la reunificació italiana, essent Victor Manel III qui condonà aquesta 
propietat al poble de Caserta, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des del 1997, juntament amb el 
complexe arquitectònic de San Leucio i l´Aqueducte de Vanvitelli. El palau, que actualmente és museu, integra les 
dependències i la capella palatines, el teatre de la cort i els apartaments reials, amb una valuosíssima col.lecció 
d´objectes d´art i mobles d´època. Dinar  en un restaurant local. A la tarda,  visitarem les magnífiques ruïnes 
d´Herculano , a l’igual que Pompeia, fou una pròspera i rica ciutat destruïda pel Vesubi l´any 79dJC, i es tracta d´un dels 
millors conjunts arqueològics d´Itàlia, amb elements del que foren les Viles Romanes més luxoses de l´època com la Vila 
dels Papirs, la Palestra, el Teatre, el Col.legi dels Augustals, etc…   Retorn a l´hotel, sopar i allotjament.  

 
DIA 5 NÀPOLS, LES RUÏNES DE POMPEIA – BARCELONA  
Esmorzar . Aquest matí sortirem per a visitar les magnífiques ruïnes de Pompeia , situades en el marc del Parc Nacional 
del Vesubi, antiga ciutat fundada pels Oscos i Samnites durant el segle V aJC i que gaudí del seu màxim esplendor 
durant la Roma Imperial, moment en què es varen erigir els seus edificis i monuments més singulars, com la Porta 
Marina, l´Antiquarium, el Foro, la Villa dels Misteris, el Temple d´Apolo o la Basílica. Aquesta ciutat va quedar greument 
ferida després d´un terratrèmol l´any 62 dJC, però serà amb l´erupció volcànica del Vesubi l´any 79 dJC quan quedarà 
totalment destruïda, amb milers de víctimes mortals… Dinar  en un restaurant local. A la tarda, Breu temps lliure al centre 
de Nàpols i trasllat a l´aeroport. Facturació dels equipatges i tornem a Barcelona. Arribada a l’aeroport del Prat i final del 
viatge desitjant que hagin gaudit de la seva estada a la Campània… 
 

 
 

INFORMACIÓ I RESERVES:  AMICS DE LA UNESCO  
Telèfons 932 80 37 60 – 934 52 05 52  

 
 

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237 7è1ª · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es 

 


