SUD d’ITALIA
Meravellosa Apúlia i Basilicata
13 al 20 octubre de 2017

C/.Francesc Macià 71
08912 BADALONA
Tf. 93 383 94 11

C/. Prim 119
08911 BADALONA
Tf. 93 384 23 27

C/.Muralla S. Llorenç 2B
08302 MATARO
Tf. 93 798 17 70

VOLS PREVISTOS:
BARCELONA BARI
BARI BARCELONA

13 OCT
20 OCT

VY-6612
VY-6613

13.40
16.30

13 octubre BARCELONA – BARI (MP)
Sortida de Barcelona a les 13,40 hores amb vol directe de
cia Vueling, Arribada a l'aeroport de Bari a 15.45 hrs.
Trasllat al centre de la ciutat per realitzar amb la guia
oficial la primera visita panoràmica de la capital de Puglia
Visitarem la basílica de Sant Nicolau de Bari del segle XI,
situada al cor del nucli antic i la catedral de San Sabino,
dos dels millors exemples del romànic de Puglia, també
veurem el Castell normand , les places dels Ferrarese i
Mercantile, on està situat el mercat vell i la façana del
Palau Sedile, etc...
Acabarem la visita al centre de la ciutat,
Sopar i allotjament a l'hotel LLEÓ D´OR 4 *,
14 octubre BARI - CASTELL DEL MONTE –TRANI - BARI (PC) 140 Kms.
Esmorzar a l'hotel, reunió amb el nostre guia que ens
acompanyarà durant la visita del dia.
Sortirem en direcció cap al Castell del Monte, una
imponent fortalesa de planta octogonal reeixida barreja
d'elements de l'antiguitat clàssica , l'Orient islàmic i
l'Europa gòtica dels Cisters. Visitarem aquest indret
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Continuarem a la ciutat de Barletta al costat del mar
Adriàtic, on visitarem el seu centre històric , amb
nombrosos palaus i esglésies de notable interès històric i
artístic, inclouen la visita de la catedral de Santa Maria
Maggiore, harmoniosa barreja d'estils romànic i gòtic,
l'imponent castell de Barletta, actualment seu del Museu
cívic i Biblioteca Municipal, també el colós de Barletta una
bella estàtua de bronze de 4,5 metres anomenada
popularment “Eraclio" i datada en el segle V.
Dinar al restaurant. Per la tarda continuació en l'autocar a
Trani, important mercat vinícola que té un port molt antic
envoltat d'antigues cases. Allà es visita la catedral
romànica, una de les més boniques de la comarca,
consagrada a San Nicolas Pellegrino i feta durant els
segles XI-XIII, després d'aquesta darrera visita, retorn a
Bari
Sopar i allotjament a l'hotel LLEÓ D´OR 4 *,..

15.45
18.45

15 octubre BARI – CARTELLANA –ALBEROBELLO – BARI (PC) 150 Kms.
Esmorzar a l'hotel i sortida amb la nostra guia cap a la Vall
d'Itria, per visitar Castellana, on les coves segueixen un
antic riu subterrani, deixant una magnífica varietat
d’estalactites i estalagmites de diversos colors.
Després de dinar a un restaurant típic, anirem a visitar
Alberobello amb guia local, la ciutat de cases "Trulli",.
Curioses cases tradicionals de la zona, quadrades i
cobertes amb un sostre cònic, classificades com a
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Tornar a l’hotel a l'hotel LLEÓ D´OR 4 *,sopar i allotjament
16 octubre BARI – MATERA – ELS SASI – BARI (PC) 180 Kms.
Esmorzar i sortida cap a Matera, visita amb guia local de la
ciutat que domina el barranc que la separa de les
muntanyes de Pulla, coneixerem els Sassi (Sasso Barisano
i Sasso Caveoso) districtes troglodites a ambdós costats de
la roca subjacent a la catedral, amb les seves cases
blanques i superposades de manera que les teulades sovint
fan de carrers. Pel seu especial interès van ser declarades
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Es va a visitar la catedral, d'estil romànic Apulino amb un alt
campanar de 52 metres i el Museu Arqueològic o Museu
Nacional de Domenico Ridola, un del més interessants
d'Europa.
Dinar. Posteriorment temps lliure a la la ciutat per veure
algunes de les 130 esglésies rupestres que van construir
des del S.VIII diverses colònies monàstics procedents de
l'est.
Tornar a l'hotel LLEÓ D´OR 4 *,sopar i allotjament

17 octubre LOCOROTONDO–MARTINA FRANCA–OSTUNI–LECCE (PC) 178 Kms.
Esmorzar a l'hotel i sortida en autocar a Locorotondo,
considerat un dels pobles més bonics d'Itàlia, el seu nucli
antic és un petit conjunt d'anells concèntrics de cases
blanques i això dóna lloc al seu nom. Dinar.
Continuar a Martina Franca, a visitar la seva plaça del
plebiscit i la basílica de San Martino; Llavors continuarem
cap a Ostuni una de les ciutats importants de la península
de Salento, també conegut com ciutat blanca, pel seu
pintoresc nucli antic completament pintat amb calç blanca.
Continuació cap a Lecce, on està situat el nostre hotel DELLE PALME 4 *
Arribada a l'hotel sopar i allotjament.

18 octubre LECCE (PC)
Esmorzar a l'hotel i reunió amb la nostra guia local per fer la
visita a la ciutat artísticament més rellevant del viatge.
La ciutat s'anomena la "Florència del barroc" per la riquesa
decorativa dels seus edificis; a l'antiga Lupiae romana
visitarem la seva elegant ciutat barroca, centre històric
abans tancat per una muralla, amb el castell, construït per
Carles V, la Catedral, les esglésies de Santa Irene i Sant
Nicolau , la basílica de la Santa Creu, l'amfiteatre romà,
construït al segle II, va ser capaç d'albergar més de 25.000
persones, encara que ara és mig enterrat.
Després del dinar tindrem la tarda lliure per a recórrer pel
nostre compte el racons d'aquesta bonica ciutat.
Sopar i allotjament a l'hotel DELLE PALME 4 *.
19 octubre LECCE- OTRANTO – GALLIPOLI –LECCE (PC) 110 Kms.
Esmorzar a l'hotel. Reunió amb el nostre guia que ens
acompanyarà durant les visites del dia.
Anirem a Otranto, el taló de la bota italiana, antic port
pesquer. Visitarem la catedral i l'església bizantina de Sant
Pere amb el seu esplèndid fresc.
Dinar. Finalment arribarem a Gallipoli, lloc històric de cases
apilats en una illa i dotat d'un port encantador amb el seu
impressionant Castell d’Anjou i la seva Catedral barroca.
Tornada a Lecce. Sopar i allotjament a l'hotel DELLE
PALME 4 *.
20 octubre LECCE – BARI - BARCELONA ( D) 151 Kms.
Esmorzar a l’hotel.
Trasllat a l'aeroport de Bari per agafar el vol a Barcelona a
las 16.30.
Arribada a Barcelona a les 18.45 Final del viatge.

PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE:
Taxes :

1.290 Eur
75 Eur

Suplement hab Ind.

275 Eur

IMPORTANT En el moment de fer la reserva s’haurà de donar una paga i senyal de 300 Eur per
persona.
Viatge acompanyat des de Barcelona amb un màxim de 25/30 persones.

