VIATGE a la regió de PULLA (·La PUGLIA·)
TRANI – LUCERA – MONTE S. ANGELO – VIESTE CASTEL
del MONTE – BARI – ALBEROBELLO
MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO – BRÍNDISI
LECCE – MOTTOLA – MATERA (Basilicata)

Del divendres 8 al divendres 15 d’abril del 2022
DIVENDRES · 8 · BARCELONA – BARI – CONVERSANO
MATÍ: a les nou (9.00 h) trasllat des del C/Provença, 273 (entre Pau Claris
i Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera), fins a l’aeroport del Prat de
BARCELONA (BCN) Terminal 1.
SORTIDA: a les 12.00 h amb el vol VY6612 de la companyia VUELING,
amb destinació a l'aeroport de BARI (BRI).
DINAR:
en ruta i càrrec de cadascú.
ARRIBADA: a les 14.10 h a l'aeroport de BARI (BRI) i, tot seguit, trasllat
fins a la ciutat de CONVERSANO, on tenim l’hotel d’aquesta primera nit.
ALLOTJ./SOPAR:
Gran Hotel ARAGONA 4* (Conversano).
DISSABTE · 9 ·

TRANI – LUCERA – MANFREDONIA

MATÍ: visita a la ciutat de TRANI, coneguda com la perla de Pulla, amb
joies arquitectòniques com la romànica Catedral de Sant Nicola Pellegrino,
amb portes de bronze i un campanar impressionant, la fortalesa Castello
Svevo, un edifici històric originari de l’època de l'emperador romà Frederic II,
el Palazzo Caccetta, l'església de Tots Sants, del segle XII, construïda per
l'Ordre dels Templers, i els jardins públics de la Villa Comunale.
DINAR:
en ruta.
TARDA:
visita al casc antic de la població de LUCERA, situat al
voltant de la catedral de la Mare de Déu de l’Assumpció, que és un dels
exemplars més ben conservats de l’arquitectura angevina del sud d’Itàlia.
També destaquen els Palaus de Lombardi i Nicastri, i l’amfiteatre romà, que
podia acollir gairebé 18.000 espectadors i es remunta a l’època de l’emperador
August.
ALLOTJ./SOPAR: Regio Hotel MANFREDI 4* (Manfredonia).

DIUMENGE · 10 · MONTE ST. ANGELO – VIESTE
MATÍ: visita a la ciutat de MONTE SANT’ANGELO i al seu santuari, on
es troben la cova de Sant Miquel i l’església de Sant Pere, i el complex
monumental format pel baptisteri de San Giovani in Tumba i l’església de
Santa Maria Major, que completen aquest centre històric-cultural longobard,
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
DINAR: en ruta.
TARDA:
recorregut a través del promontori que forma el PARC
NACIONAL de GARGANO, una reserva que protegeix el patrimoni de
biodiversitat únic a Itàlia, situat als entorns de la costa entre MATTINATA i
TESTA del GARGANO, fins a arribar a VIESTE, on farem una visita al seu
centre històric.
ALLOTJ./SOPAR: Regio Hotel MANFREDI 4* (Manfredonia).
DILLUNS · 11 ·

CASTEL del MONTE – BARI

MATÍ: visita al CASTEL del MONTE, un enigmàtic i fascinant castell que
gira completament al voltant del número vuit i que amb el temps ha anat
adquirint una característica de temple laic i símbol de grandiloqüència del
poder i la litúrgia imperial. És tradicionalment atribuït a Frederic II i,
actualment, per les seves característiques, forma part del Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.
DINAR: en ruta.
TARDA:
anada fins a la ciutat de BARI, la capital de la regió de
PULLA, situada en una fèrtil plana costera amb vistes a les aigües de
l’Adriàtic. Allí ens endinsarem pels carrerons de la part antiga on es troba el
majestuós castell construït per Frederic II, la gran Basílica de Sant Nicolau,
un esplèndid exemplar d’arquitectura romànica de la zona, i la Catedral de
Bari, que s’aixeca en tota la seva grandesa a la Piazza dell’Odegitria, amb
les importants restes arqueològiques trobades al subsòl hipogeu.
ALLOTJ./SOPAR: Gran Hotel ARAGONA 4* (Conversano).
DIMARTS · 12 · ALBEROBELLO – MARTINA FRANCA –
LOCOROTONDO
MATÍ: anada fins a la Vall d’Itria, on es troba ALBEROBELLO, la ciutat
dels Trulli, amb els barris d’Aia Piccola i Monti, molt característics i
singulars per les seves casetes de base quadrada o

circular i sostre cònic amb forma de volta a l’interior, anomenades
TRULLIS i que, per la seva singularitat, varen ser declarades
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1996.
SEGUIDAMENT: visitarem l’aristocràtica, elegant i barroca ciutat de
MARTINA FRANCA, la perla de la Vall d’Itria, amb un centre històric
emmurallat, dominat per la bellíssima Col·legiata de Sant Martino (s. XVIII)
i el Palau Ducal.
DINAR: en ruta.
TARDA:
visita al casc antic de la pintoresca població de
LOCOROTONDO, situada al cim d’una carena i caracteritzada per la seva
estructura circular i les blanquíssimes cases cobertes amb sostres de dues
vessants.
ALLOTJ/SOPAR:
Gran Hotel ARAGONA 4* (Conversano).
DIMECRES · 13 · BRÍNDISI – LECCE
MATÍ: visita a la ciutat de BRÍNDISI, ubicada al terme final de la via Àpia
i punt de partida cap a l’Orient. Allí farem un recorregut pel casc antic i veurem
la catedral d’origen romànic, els arcs del pòrtic dels Cavallers Templers, la
columna del temple circular de Sant Giovanni al Sepolcro, i finalment
visitarem la seu del Museu Arqueològic Francesco Ribezzo.
DINAR: en ruta.
TARDA:
anada fins a LECCE, situada als peus de l’altiplà de Salento,
on farem un recorregut per l’eix vial d’aquesta ciutat barroca que va des del
portal de Rudiae fins a la majestuosa plaça del Duomo, amb el seu campanar
i els palaus de Vescovile i de Seggio, el castell de Carles V, la basílica de la
Santa Croce i les restes de l’amfiteatre romà, testimoni de l’època romana.
ALLOTJ./SOPAR:
Gran Hotel ARAGONA 4* (Conversano).
DIJOUS · 14 ·

MOTTOLA – MATERA

MATÍ: anada fins al sud de la localitat de MOTTOLA, on es troba la
CHIESA RUPESTRE de SAN NICOLA, una meravella i sorprenent galeria
que ens mostra l’art sagrat més popular pullès i un lloc de devoció per part dels
habitants del lloc, dels croats i dels pelegrins, que anaven a TÀRENT o
BRÍNDISI des de les regions interiors per desembarcar a Terra Santa.
DINAR:
en ruta.

TARDA:
arribada a la ciutat de MATERA, situada a la regió de
Basilicata, on visitarem els anomenats sassis, les cases troglodites excavades
a la pedra que es remunten al segle VII, quan els monjos van arribar-hi fugint
de l’Àsia Menor i es van refugiar sota les roques, construint habitacles i petites
esglésies rupestres, autèntics cenobis decorats amb pintures d’influència
oriental de gran valor, datades entre els segles VIII i XIII. Cal ressaltar que
des de l’any 1993 forma part del Patrimoni Mundial de la Humanitat per la
UNESCO i que el passat any 2019 fou declarada Capital Europea de
Cultura.
ALLOTJ./SOPAR:
Gran Hotel ARAGONA 4* (Conversano).
DIVENDRES · 15 · CONVERSANO – BARI – BARCELONA
MATÍ: després d’esmorzar a l’hotel, anada fins a l’aeroport de BARI (BRI).
SORTIDA: a les 14.55 h amb el vol VY6613 de la cia. VUELING.
ARRIBADA: a les 17.10 h a l’aeroport de BARCELONA T-1.
TOT SEGUIT: trasllat amb autocar fins al carrer Provença.
 PREU PERSONA:
1.749 € en habitació doble.
 Suplement habitació individual: 415 €
Per a inscripcions: tel. 93 241 41 42 de dilluns a dijous de 9.00 a 16.00h.
Divendres de 9.00 a 15.00h. Tarda: 616 958 009 (Pere Costa)
1r PAGAMENT “paga i senyal”: DIJOUS 3 de febrer - 750 €
2n i últim PAGAMENT: DIJOUS 3 de març
“ la Caixa “ ES-34 -2100·3017·0822·0064·1565
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


EL PREU INCLOU:
Trasllat amb autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona.
Bitllet d’avió amb la companyia VUELING Barcelona-Bari-Barcelona.
Allotjament, esmorzar i sopar, als diferents hotels en ruta
Dinars en ruta.
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.

NOTES:
Aquest viatge NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones.
Per motius d’organització, els allotjaments podrien ser diferents als indicats, però sempre
respectant la categoria i qualitat de l’establiment.

