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· Viatge d’ADVENT a la regió de  
Friül-Venècia Júlia – ITÀLIA –  

 

UDINE – AQUILEIA – GRADO – PALMANOVA – TRIESTE – VENÈCIA  
 

- Del divendres 7 al dimarts 11 de desembre del 2018 - 
 

 
❖ DIVENDRES   · 7 · BARCELONA – VENÈCIA – UDINE  

 
● Matí:  a les 11.15 h sortida i trasllat des del Pg. de Gràcia/Gran Via 

de les Corts Catalanes fins a la Terminal 1 de l’Aeroport de BARCELONA. 
● Sortida:  a les 14.05 h amb el vol VY-6404 de la companyia VUELING. 
● Arribada: a les 15.50 h a l’aeroport de Marco Polo de Venècia (VCE) .   
● Tot seguit:  trasllat a l’hotel, distribució d’habitacions i sopar. 

 

AMBASSADOR PALACE HOTEL 
Via Carducci, 46 
33100 UDINE 
+93 0432 503777  http://www.ambassadorpalacehotel.it 
 
 

❖ DISSABTE  · 8 · Visita a la ciutat d’UDINE i els seus voltants.  
 

● MATÍ: recorregut pel centre històric d’UDINE, ciutat d'encant 
venecià i edificis antics com: la Piazza Libertà, d’estil pur venecià, la Piazza 
Matteotti, envoltada de pòrtics, la Gallerie del Tiepolo (Museu Diocesà del 
Palazzo Patriarcale) i l’església de la Puresa. També pujarem fins al turó 
que domina la ciutat, on s’hi assenta el castell amb les unes torres i unes 
vistes extraordinàries de les muntanyes circumdants. Tot seguit, ens 
traslladarem a les petites muntanyes de Collio, una zona coneguda per la 
seva bellesa, pels seus vins blancs especials i per l'Abadia de Rosazzo.  

● DINAR: en un restaurant amb vistes a la ciutat.  
● TARDA: acabarem de visitar les nombroses troballes artístiques que 

confirmen la importància històrica d'aquesta ciutat: el temple de 
Llombardia i la Catedral que conté el retaule de plata de Pellegrino II. Per 
acabar, no ens oblidarem del pont del diable i les seves vistes al riu 
Natisone, i visitarem l’històric i artístic pessebre de les Germanes Ursulines, 
situat des dels seus orígens en el Monestir de Santa Maria de la Vall.  
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❖ DIUMENGE  · 9 ·  AQUILEIA – GRADO – PALMANOVA  
 

● MATÍ: sortida de l’hotel en direcció a AQUILEIA, fundat el 181 aC, 
és un poble petit amb una àrea arqueològica d'importància excepcional que 
forma part del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Les 
excavacions han donat a conèixer les ruïnes d'un fòrum romà, una basílica, 
un antic cementiri i un mosaic. Seguidament, entrarem a l'esplèndida 
Basílica de Santa Maria Assumpta i visitarem les dues criptes que contenen 
els famosos mosaics primerencs cristians del segle III, el Baptisteri, el 
campanar i el Domus - Palazzo Episcopale. 

● DINAR: en ruta. 
● TARDA:  continuarem la nostra ruta del sud fins a arribar a la ciutat 

de GRADO, on farem una petita passejada pel centre històric d’aquesta 
bonica localitat de la platja de Friül. Les esplèndides platges, la mar blava, 
la llacuna, els balnearis, el pintoresc "calli" (o carrerons del centre històric) 
i l'antiga basílica cristiana primerenca, fan de GRADO un destí únic.  De 
tornada pararem a la població de PALMANOVA, una obra mestra de 
l'arquitectura militar veneciana i un model únic de ciutat-fortalesa en 
forma d'estrella amb nou punts perfectament simètrics al voltant d'una 
plaça central.  

 
 

❖ DILLUNS  · 10 ·   Ciutat de TRIESTE 
 

● MATÍ: sortida amb destinació al Castell de MIRAMARE, construït 
com a residència reial entre el 1856 i el 1860 per l'arxiduc Maximilià 
d'Habsburg i situat en un indret preciós, envoltat d'un exuberant parc de 
gran interès botànic i davant d’una visió profunda sobre la mar blava que 
convida a fer-hi una passejada. 
Tot seguit, farem via cap a TRIESTRE, una de les ciutats més grans del 
nord-est d'Itàlia, situada a tocar de la frontera amb el país d’Eslovènia. 
Allí, començarem la visita guiada per saber més de la seva història. 
TRIESTE va ser ocupada per l'Imperi austrohongarès, després per Itàlia, i 
durant un període curt també per part de Iugoslàvia, és per això que hi 
trobarem una fusió de diferents cultures. 
DINAR: en un restaurant del centre d’aquesta ciutat.  
TARDA: visita al centre històric amb la seva famosa Piazza Unità, que 
té sis palaus blancs que li donen un caire absolutament impressionant. 
També pujarem al turó de San Giusto, on els romans hi van fundar la 
primitiva ciutat de TERGESTE. Allí s’hi troben restes  arqueològiques com 
ara el Fòrum. Podrem entrar al Museu del Presepio, on hi trobarem una 
exposició sobre 500 obres que testifiquen la tradició, la creativitat, l'art i la 
cultura de TRIESTE, i al mateix temps ofereixen una àmplia i completa 
visió general de les diferents interpretacions i escenaris de la nativitat a 
Itàlia i al món.  
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❖ DIMARTS  · 11·   VENÈCIA  – BARCELONA 

 
● MATÍ: sortida amb destinació a la ciutat de VENÈCIA, on 

començarem el nostre recorregut, a peu, pel Canale Grande, el principal 
carrer aquàtic d’aquesta ciutat, i seguirem amb la visita al districte jueu 
que va  ser el primer gueto del món. Avui dia encara hi ha una clara 
població jueva a la zona, amb nombroses sinagogues, restaurants, delicioses 
fleques i un museu, convertint l'àrea en una fascinant font de cultura i 
d’història. Continuarem cap a Rialto, que ha estat durant molts segles el cor 
financer i comercial de la ciutat. La zona es va convertir en un districte 
important el 1097, quan es va instal·lar el canal de VENÈCIA a través del 
Gran Canal, que hi permetia l'accés, però molt aviat va ser substituït per 
l’actual pont de Rialto.  
Podrem admirar tres dels principals llocs de VENÈCIA que es troben a la 
plaça de San Marco: la basílica homònima, una meravella bizantina; la 
Torre dell'Orologio i el Palau del Duc, un palau gòtic que també era la seu 
del govern sota la República veneciana.  
DINAR: en un restaurant cèntric de la ciutat. 

● TARDA: Una mica de temps lliure fins a l’hora de fer el trasllat a 
l'aeroport de Marco Polo (VCE) per tal d’agafar l’avió de retorn a 
BARCELONA (BCN). 

● SORTIDA:  a les 21.55 h amb el vol VY-6403 de la companyia VUELING. 
● ARRIBADA: a les 23.45 h a l’aeroport de BARCELONA.   

 
* * * 

 
● PREU PERSONA:1.190 €  en habitació doble  

Suplement habitació individual:  230 € 
 

Per a inscripcions: Tel. 93-241.41.42  de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 
Divendres de 9.00 a 15.00 h.  Tarda:  616.958.009  ( Pere Costa ) 

 
1r  PAGAMENT “paga i senyal”: DIMARTS 16 d’octubre:   550 € 

2n i últim  PAGAMENT: DIMARTS 6  de novembre 
 

“ la Caixa “ ES-34 -2100·3017·0822·0064·1565 
 

* * * 
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● EL PREU INCLOU: 
 

• Trasllat amb autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona. 
• Bitllet d’AVIÓ amb la companyia VUELING Barcelona Venècia Barcelona . 
• Allotjament, esmorzar i sopar a l’hotel AMBASSADOR PALACE d’Udine.  
• Dinars en ruta: dissabte, diumenge, dilluns i dimarts.    
• Refrescos, vi, aigua i cafè o infusions per dinar i sopar. 
• Autocar durant tot el recorregut. 
• Entrades a museus i recintes històrics de pagament. 
• Guia especialitzat de parla hispana. 
• Propines pel guia i  xofer. 
• Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
• Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 
 

● EL PREU NO INCLOU: 
 

• Qualsevol cosa no especificada. 
* * * 


