MENORCA, un museu a l’aire lliure
“Arquitectura Talaiòtica a la Prehistòria”
· Candidata a Patrimoni Mundial ·
Del divendres 14 al diumenge 16 de setembre del 2018


DIVENDRES · 14 · BARCELONA – MAÓ – Ruta arqueològica per l’illa.
Matí:
a les 7.15 h sortida i trasllat des del Pg. de Gràcia amb Gran Via
de les Corts Catalanes fins a la Terminal 1 de l’aeroport de Barcelona (BCN).
o
Sortida:
a les 9.40 h amb el vol VY3714 de la companyia VUELING.
o
Arribada:
a les 10.35 h a l’aeroport de MAÓ (MAH).
o
Tot seguit: anada a l’Hotel ARTIEM CAPRI 4*.
o
Dinar:
en un restaurant del centre de MAÓ.
o
Tarda:
visita als llocs d’interès arqueològic següents:
Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt (Maó), on hi trobarem el millor conjunt de taula
i talaiot existent a l’illa.
Poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés (Alaior), és el més gran de les Illes Balears
i té tres talaiots a la part alta del poblat, restes d’una murada i un recinte de taula.
Sepulcre megalític de ses Roques Llises (Alaior), un dolmen en el qual s’accedeix
a la cambra mortuòria a través d’una llosa perforada i un petit corredor.
Monument de na Comerma de sa Garita (Alaior), un edifici únic de planta
absidal amb un gran pati al davant.
o

o
o
o
o

Allotjament: HOTEL ARTIEM CAPRI 4*
C/ Sant Esteve, 8
07703 MAÓ – (MENORCA)
Tel. 971 36 14 00 - www.artiemhotels.com/Capri/Menorca


DISSABTE · 15 ·

Recorregut arqueològic per l’illa

o
Matí: després d’esmorzar sortirem en destinació als següents llocs:
o Navetes funeràries de Rafal Rubí (Alaior), unes monumentals navetes
d’enterrament amb forma de nau invertida de principis d’època talaiòtica.
o Naveta des Tudons (Ciutadella), un dels monuments prehistòrics més coneguts de
l’illa amb forma de nau invertida i planta de ferradura allargada.
o Poblat talaiòtic de Montefí (Ciutadella), un dels més importants de la zona de
ponent de Menorca, on hi hi un gran nombre d’hipogeus i tres talaiots.
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o Necròpolis de Cala Morell (Ciutadella), impressionant necròpolis situada a les
parets del barranc de Cala Morell i formada per diverses coves d’enterrament.
o
Dinar:
en un restaurant a Ciutadella.
o
Tarda:
tot seguit, després de dinar, visitarem els següents indrets:
o Poblat talaiòtic de Sant Agustí (Es Migjorn), un extens poblat situat al barranc de
Binigaus, amb dos talaiots, un d’ells amb una impressionant cambra interna i
diversos cercles.
o Taula de Torralba d’en Salort (Alaior), un recinte de taula ubicat entre dos
talaiots, un amb forma troncocònica i l’altre sobre una cabana. Es tracta de la taula
més perfecta de les sis que queden dretes i de la qual se’n té més informació.


DIUMENGE · 16 · MAÓ – BARCELONA

o
Matí:
després d’esmorzar, sortida en destinació al llocs següents:
o Poblat talaiòtic de Cornia Nou (Maó), on podrem admirar el talaiot més
espectacular que existeix a l’illa amb dos sectors ben visibles: un amb restes d’una
murada ciclòpia adossada a un petit talaiot, i l’altre un edifici amb dues grans
cisternes comunicades.
o Poblat talaiòtic de Torelló (Maó), on es troba el gran talaiot, un dels més
monumentals de l’illa.
o Basílica des Fornàs de Torelló (Maó), basílica paleocristiana de planta regular
amb la nau central pavimentada per un magnífic mosaic del segle VI dC. També
conserva una petita pica baptismal semiesfèrica.
o Visita guiada i comentada al MUSEU de MENORCA, obert aquest estiu després
d’una remodelació museogràfica. Es tracta d’un recorregut per conèixer, des de la
prehistòria, la diversitat de cultures i pobles que han habitat l’illa.
o
Dinar:
en un restaurant del centre de Maó.
o
Tot seguit: anada fins a la Terminal de l’aeroport de Maó (MAH).
o
Sortida:
a les 19.25 h amb el vol VY 3701 de la companyia VUELING.
o
Arribada:
a les 20.20 h a l’aeroport de Barcelona (BCN) Terminal 1.

NOTES:
l’arqueòloga Sra. Elena SINTES, cocomissària de l’exposició i
membre de l’Institut Menorquí d'Estudis, fundació pública creada pel Consell
Insular de Menorca, serà la nostra guia durant tot el recorregut arqueològic.
 Aquest viatge NO es farà sense un mínim de 20 persones.
***
PREU: 695 € per persona en habitació doble - Suplement individual: 145 €
Per a inscripcions Tel. 932.414.142 de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h
i divendres de 9.00 a 15.00 h. Tarda: 616.958.009 (Pere Costa)
***
1r TERMINI PREINSCRIPCIÓ: DIVENDRES 20 de JULIOL 300 €
2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIVENDRES 4 d’AGOST
CaixaBank “la Caixa” - ES34 - 2100·3017·08·2200641565
***
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El preu inclou:
- Bitllets d’avió d’anada i tornada amb la companyia VUELING.
- Mitja pensió a l’Hotel ARTIEM CAPRI 4* de MAÓ.
- Entrades a museus i recintes arqueològics de pagament.
- Dietes fora de l’hotel.
- Vi, aigua, refrescos i cafè o infusions del dinar i sopar.
- Guia arqueòloga de l’illa de Menorca.
- Guia acompanyant del MAC.
- Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona.
- Dossier informatiu del MAC.
- Autocar durant tot el recorregut (25 places màxim).
- Assegurança d’assistència i d’anul·lació.
El preu no inclou:
- Qualsevol cosa no especificada.
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