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Viatge arqueològic a  
NÀPOLS – PAESTUM – HERCULÀ – POMPEIA 

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 
 

-  Del divendres 26 al diumenge 28 d’octubre del 2018 - 
 

 DIVENDRES · 26 · BARCELONA – NÀPOLS – MUSEU d’ARQUEOLOGIA 
 

o Matí:  a les 6.00 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 7.50 h amb el vol VY6500 de la companyia VUELING. 
o Arribada:  a les 9.45 h a l’aeroport de Nàpols - Capodichino (NAP).  
o Tot seguit: trasllat al centre de NÀPOLS, i tot seguit visita guiada i comentada a 

peu pel centre històric d’aquesta ciutat, que ha sabut conservar l'empremta de les 
successives cultures de la conca de la Mediterrània i d'Europa, des de l'època de la 
colònia grega de Neàpolis, fundada l'any 470 aC, fins als temps moderns.  

o Dinar:  en un restaurant del centre.  
o Tarda: visita guiada i comentada al MUSEU ARQUEOLÒGIC NACIONAL 

de NÀPOLS, considerat un dels més importants del món per la gran quantitat de peces 
escultòriques i pintures murals de gran bellesa, procedents 
de Pompeia, Herculà, Estàbia, Boscoreale i altres antics recintes arqueològics de 
l'àrea del Vesuvi. 
Seguidament, trasllat a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
 Allotjament en règim de mitja pensió. 

HOTEL NAPLES 4* 
C. so Umberto I, 55 
80132  NAPOLI  Tel 0039 081.551.70.55  –  www.hotelnaples.it/hotel-napoli  

  
 DISSABTE · 27 · PAESTUM – HERCULÀ  

 
 Matí:   sortida amb destinació a l’antiga ciutat grega de PAESTUM, fundada 

per colons grecs de Sybaris a mitjans del segle VII aC i descoberta al segle XVIII.  
Presenta restes importants, especialment les muralles i tres temples dòrics molt ben 
conservats. Allí farem la visita, guiada i comentada, a la zona arqueològica i al 
magnífic museu, on s’hi explica la història de la ciutat dels temples.  

 Dinar:            en un restaurant situat al mateix recinte arqueològic.  
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 Tarda: visita a les restes arqueològiques de la ciutat 
romana d’HERCULÀ, una antiga i cèlebre ciutat de la Campània i una de les més 
florents d'Itàlia, situada a la costa del mar entre Nàpols i Pompeia, als voltants de 
Portici, a prop de l'actual Herculà. Allí descobrirem les conseqüències de la gran 
erupció del volcà Vesuvi, que es va produir l'any 79 dC i que també va afectar 
Pompeia, i també se n’ofereix un quadre inigualable de la societat i de la vida 
quotidiana en l'antiguitat clàssica. 
 

 DIUMENGE · 28 · NÀPOLS – POMPEIA – BARCELONA  
 

 Matí i tarda: visita guiada i comentada a les excavacions de l’antiga ciutat romana de 
POMPEIA, situada als voltants de la badia de Nàpols dins del Parc Nacional del 
Vesuvi. Aquesta immensa àrea arqueològica ens ofereix un quadre únic sobre la forma  
de vida d'una ciutat romana del segle I dC, gràcies a l’excepcional estat de conservació 
després d'haver estat sepultada durant segles sota una capa de sis metres de pedra tosca 
i lapil·li, a causa de l'erupció del volcà Vesuvi. 

 Dinar:  en un restaurant de la zona arqueològica. 
 Capvespre: trasllat a l’aeroport de NÀPOLS - Capodichino (NAP), per tal de 

prendre el vol de tornada a Barcelona.  
 A les 21.55 h sortida amb el vol VY6503 de la companyia VUELING.  
 A les 23.55 h arribada a la Terminal 1 de l’aeroport de Barcelona. 
 Tot seguit: trasllat en autocar des de l’aeroport fins al lloc d’origen a Barcelona.  

 
NOTA: La persona acompanyant del Museu d’Arqueologia de Catalunya serà el 
conservador de les col·leccions d’arqueologia clàssica del MAC, el Dr. Jordi 
PRINCIPAL, que a més ha participat en diversos projectes de recerca arqueològica a  
POMPEIA.  

 
PREU: 795  €  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: DIMARTS   4 de SETEMBRE  -  380  € 

2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIJOUS 20 de SETEMBRE  
 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 
 

 EL PREU INCLOU: 
 Trasllat en autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona. 
 Bitllet d’AVIÓ amb la companyia VUEILING. 
 Allotjament en regim de ½ pensió a l’HOTEL NAPLES 4*, situat al centre de 

Nàpols.  
 Refrescos, aigua, vi i cafè o infusions, per dinar i sopar. 
 Autocar de luxe durant tot el recorregut. 
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 Entrades a museus i recintes arqueològics que consten en 
la programació.  

 Guia especialitzat en arqueologia de parla hispana. 
 Propines guia i xofer. 
 Persona acompanyant del Museu d’Arqueologia de Catalunya MAC. 
 Persona acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Dossier informatiu del MAC. 
 Assegurança d’assistència i anul·lació.  

* * * 
 EL PREU NO INCLOU: 

 Qualsevol cosa no especificada. 
 


