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Com cada any hem preparat el nosue vtaq¡e. L'Itinerari'- relatMment curt: un 
passel¡ per la costa amalfftana. que com sabeu comença a la ciutat de N.. I tot 
seguint la wn del mar arriba fins a P111tun. 
Serl &n..,. m.nonbla~ tat .. " plaahlltiNia. cu11:an. .e tl1llUrllesa. 
Els pal11ta•16n plftCrimk:s I oberts 11 ,_.amb pllllai"'ICCO ....... L'art hi 4s 
pertot.,... I pren .. forma. els ......... dlclplln8 n.-..._I totes les 
... hllt6rtqua ArqulteGbn, pintin. e~alltan. poesia, .. cllllrlal tutti 
quantl. Anem 11 br•oldela cultura occldlnt:ll on van tenr lloc els 
esdeYenlmentiiMs Jl&nlfk:adus de la nostra hlle6r1l: des de l'Imperi de Rama fins 
ara mateix. La matebca dutat de N ... t1n ~a la Corona d'Ancó. fins a 
Pompela on crlstalitza la ciència de l'arqueolo¡la, des dalt temples de Paestum 
d'un ordre dc)rtc IUf*'b I colpidor flnlll .-.lx V8Ubi, t111t1mont de les rn6s altes 
tradk:lo.-. a&I'IIIFtllsMafsdca.. 
Vlr¡lll,l.aoplrdl. Rk:lwd w.-. Ezra Pcutd, Jal' Mera. Catul entre tants 
d'...__, restar per ampre"* fllck• pel que_,._...¡ van vh.n en 
aquestes terra Noaltl• Ja • tenm lacllpolk:l6 .. Espaiem la wstra. 

OllcM 8 dt "'* Barcelona- Rama- Clllrta- Mpols. 
6.30h. Presentad6 a l'~ del Prat per facturar l'equlpatp 
8.00h. Sortida del .al Alitllta 075 Barcelona- Roma 
9.«Jh Alt tt.da a Roma IIOftlda cap a Mpols en IUIDC:ar amb pll"'da a C•ena. la 
v •••••• del ... de Ntpoll. Vllltlnm La ... (Palau IWII) ....... 
clissatflllper Vanvltelll per endl rec- • 1752- de Carles lli de Borb6. Per tenr 
una kllll de a. clmenlions d'aquest palau Cll reco~dal que 1a pllnta de redlftd fa 
249x 190m. 
Dinar a Calarta, recollida del arup l......ablda a Mpols. lnstal.lad6 a l'hotel. T.-da i 
sopar lliures. 

[)tyendrw 9 de !J!111: Nipoll- Paestum - P011t1110- Amalft - RIMIIIo- N .. 
8.00h. en pwt. Sortida en •atocar, ..._ d'anorzar a l'hotel. cap a P111twn 
perwure els templll amb la llum que els ll'avaebc mk Els que no ho conaautn 
s'han de prepiiW per...._ una lmpr11116 t1n fona que no ha d' ...... ,.. a la 
vlsi6 de rAaqdi. ... Un cop rea.-Ml lll'*'an en IUIOCir I flrwn la Costa 
.Amalfkalaa. entre la penfnlula de Sorreleto lla ciutat de S.mo,IOVInt qualificada 
corn la costa rMI bonica d'Europa I. en tot Cll, espectaadar I pl1ttore1Ca • el 
mUior ~de la pnula: l'oro¡~ afta obllp les construcctons a IICIIonar ... en 
llocs hMrolfrnlls. 



Visitarem Positano, Amalfi i Ravello i dinarem a algun d'aquests pobles. Pararem a 
uns jardins tan romàntics (Villa Cimbrone, Villa Rufolo) que van ser la inspiració de 
Wagner per el seu Parsifal. També intentarem treure al nas al Capuccini 
Convento Hotel, instal.lat a un monestir del segle Xli. A Ravello anirem a la 
catedral de Sant Pantaleone. 
Tornada a Nàpols i sopar lliure. 

Dissabte I O de maig: Nàpols - Herculano - Pompeia - Vesubi - Nàpols 
8.00h. en punt. Sortida en autocar després d'esmorzar a l'hotel cap a Herculano i 
Pompeia. Pompeia tenia uns 25.000 habitants quan el Vesubi la va engolir l'any 79 
de la nostra era. Però fins el segle XVIII no es van començar les excavacions 
sistemàtiques, sota el regnat de Carles de Borbó, que ara ens permeten tenir una 
visió emocionant del que podia ser una ciutat romana a l'època imperial. En 
aquestes visites ens podem concentrar en l'arquitectura, la pintura, el paissatge 
que ens envolta o. senzillament,deixar-nos portar per una atmosfera molt 

especial. 
Dinarem entre les dues visites i acabarem el dia veient la posta del sol des del 
Vesubi, tan amunt com puguem. 
Tornada a Nàpols i sopar lliure. 

Diumenge I I de maig: Nàpols - Barcelona 
8.30h. Deixant les maletes fetes i després d'esmorzar a l'hotel anirem a visitar el 
Museu Arqueològic Nacional, on trobarem moltes pintures murals traslladades 
des de Pompeia, escultures i mosaics romans i tota mena d'objectes provinents 
de les excavacions de la zona, i que formen la colecció Farnese, i al Palau Reial de 
Capodimonte que té una colecció important de pintura renaixentista i de 
primitius italians. Aquestes dues visites son opcionals però especialment 
recomanades. A continuació anirem a Pozuoli a veure l'antre de la Sibil.la i el llac 
de l'Avern, descrit a tants llocs de la literatura clàssica i que és l'antecedent del 
nostre infern. 
Dinarem plegats per acomiadar-nos i sortirem en autocar cap a Roma 
aproximadament a les 16.30h. 
20.00h. vol Alitalia 078 Roma - Barcelona 
21 .40h. arribada a Barcelona i fi del viatge. 

Preu del viatge: 78.000.- ptes. 
Inclou: Bitllet d'avió vol regular, trasllat hotel, allotjament amb habitació doble i 
desdejuni en hotel de 4 estrelles, viatges en autocar, visites indicades als itineraris 
i dinar del diumenge dia li . Assegurança per pèrdua d'equipatge i accidents. 
Hotel: Mediterraneo - Via N . Monte di Tappia 
Places limitades: 50 


