El món és un llibre
i els qui no viatgen
només en llegeixen
una pàgina.
Sant Agustí

RUTES
ARQUEOLÒGIQUES
PEL MÓN CLÀSSIC

ROMA ETERNA
Setmana Santa 2022
del 9 al 16 d’abril

Amigues i amics benvolguts,
Tot seguit us informem del nou viatge que hem projectat per a la Setmana Santa del 2022. Ens proposem
de visitar llocs no gaire freqüentats de la ciutat de Roma, que ens mostren aspectes interessants de la
Ciutat Eterna tant de l’antiguitat com de les col·leccions privades que normalment no es visiten, malgrat
que valen molt la pena de ser conegudes. Tenim la intenció de veure alguns llocs que només obren un
dia a la setmana o bé un dia al més. Esperem oferir un itinerari engrescador per a les persones que
aprecien la cultura dels nostres avantpassats.
Les dates del viatge seran entre els dies 9 i 16 d’abril propers. A continuació us exposem l’itinerari
que hem dissenyat amb molta cura i que esperem que sigui del vostre grat.

PROGRAMA DE VIATGE A LA ROMA ETERNA
DEL 9 AL 16 D’ABRIL DE 2022
9.04.22, dissabte: BARCELONA-ROMA
Presentació a l’aeroport de Barcelona per sortir en vol regular en direcció a Roma
VY6104 (11:55). Arribada a l’aeroport de Fiumicino (13:45). Dinar lliure durant el
trajecte. A la tarda es visitarà el mausoleu d’August, reobert recentment després de
molts anys d’estar tancat. A la vora també podrem visitar l’Ara Pacis, l’obra escultòrica
més important de l’art romà. Sopar i allotjament a l’hotel RIPA 4*.

Ara Pacis

10.04.22, diumenge: Vil·la de l’emperadriu Lívia, catacumbes
hebraiques, Castell de Sant’ Angelo-Tomba de l’emperador Adrià
Esmorzar a l’hotel. Anada a la Vil·la de Lívia o de Prima Porta anomenada ad Gallinas
albas, on es va trobar la famosa escultura d’August de Prima Porta. Hi queden
terrasses i sales amb voltes d’aquesta construcció imperial. Visita a les catacumbes
hebraiques de via Randanini, descobertes al segle XIX, on podrem veure pintures amb
flors, animals i canelobres entre altres coses. Dinar. A la tarda visita al Castell de sant
Angelo, que fou primerament la tomba monumental de l’emperador Adrià i després
residència de papes en moments de conflicte amb una vista fantàstica de Roma des
de la part superior. Sopar i allotjament a l’hotel RIPA 4*.

Castell de Sant’ Angelo, anteriorment tomba de l’emperador Adrià

11.04.22, dilluns: Domus Àurea, Mercats i fòrum de Trajà, Santa
Maria in aracoeli, Museu Capitolins
Esmorzar a l’hotel. Visita de la Domus Àurea amb les restes de la casa que es va fer
construir Neró amb uns jardins i un estany que ara és ocupat pel Colosseu. A
continuació podrem admirar els mercats de Trajà, unes galeries de les quals es
conserven diverses botigues i la columna Trajana, que, a partir de meitat del segle
XVI, esdevingué el primer monument arqueològic oficial de la Roma papal, un cop
enderrocada l’església de sant Nicolau que la va fer servir com a campanar, En el fris
helicoïdal hi ha representat el tarragoní Luci Licini Sura al costat de Trajà. Per tant,
aquest personatge és la primera persona retratada nascuda a Catalunya. Visita de
l’església de Santa Maria in Aracoeli, tant discreta per fora com sumptuosa en el seu
interior. Dinar. A la tarda visita dels Museu Capitolins, on es podran contemplar una
de les millors col·leccions d’escultura clàssica del món amb un bon departament de
pintura. Sopar i allotjament a l’hotel RIPA 4*.

Columna Trajana i retrat de l’emperador Trajà i el tarragoní Luci Licini Sura

12.04.22, dimarts: Piràmide de Gai Cesti, Museu de les muralles
aurelianes, el mont Palatí amb les restes dels palaus imperials,
Santa Francesca romana, Sant Jordi in Velabro, Sant Sabas i Parco
Savello
Esmorzar a l’hotel. S’anirà a la piràmide de Gai Sesti, on fou enterrat Sesti, un romà
de l’època d’August que va acompanyar l’emperador a Egipte i va voler tenir una
tomba de marbre blanc imitant els enterraments dels faraons. A la vora també

tindrem l’ocasió de conèixer el cementiri acatòlic interessant per les tombes de
personatges rellevants, com la d’un fill de Goethe, la de Keats i la de Gramsci entre
altres. Tot seguit visitarem el Museu de les muralles Aurelianes, situat a la Porta
Ostiense tocant a la piràmide. Es visitarà el mont Palatí, on van residir la majoria dels
emperadors romans. Tindrem l’ocasió de veure l’studiolo de la casa d’August. Dinar.
Esglésies antigues de Santa Francesca Romana, Sant Jordi in Velabro, Sant Sabas i
el Parco Savello, situat al mont Aventí, un dels llocs elevats de Roma que permet tenir
una visió fantàstica de la ciutat eterna.Sopar i allotjament hotel RIPA 4*.
13.04.22, dimecres: Sant Pietro in Montorio, Vil·la Farnesina, Palau
Corsini, Santa Maria di Trastevere i Sant Francesco a Ripa
Esmorzar
a l’hotel. Visita del templet de San Pietro in Montorio dissenyat per Bramante el 1502
i pagat per la Corona d’Aragó. Aquest monument de dimensions reduïdes contrasta
amb la seva majestat clàssica. A continuació es podrà admirar la Farnesina, una vil·la
renaixentista de la família Chigi amb les pintures de Rafael i dels seus ajudants que
representen la llegenda de Psique, Galatea i el dormitori pintat per Sodoma, l’executor
de les noces d’Alexandre el Magne. Dinar. Tot seguit

San Pietro in Montorio

es visitarà el palau Corsini, on residiren la reina Cristina de Suècia i Josep Bonaparte.
En aquest palau hi ha la Galeria Nacional de pintura amb un Sant Joan de Caravaggio.
També és la seu de l’Acadèmia dels Lincei, societat de savis i de gent de lletres. Entre
altres obres d’art que s’hi poden destacar cal esmentar la copa d’argent Corsini (s. I
aC) amb Atena votant en el judici d’Orestes i la Minerva de

l’escultor català Antoni Solà. A continuació es visitaran l’església de Santa Cecília amb
un bell mosaic del segle IX a l’absis, la de Santa Maria in Trastevere amb columnes i
capitells antics i la de San Francesco a Ripa on es conserva una estàtua de la
benaurada Ludovica Albertoni de Bernini. Sopar i allotjament a l’hotel RIPA 4*.

Copa Corsini: Atena votant

Sant Joan de Caravaggio

14.04.22, dijous: Via Àpia: Mausoleu de Cecília Metel·la, Vil·la dels
Quintilis, Vil·la de Maxenci, Museu alle Terme i Palazzo Massimo
Després d’esmorzar ens dirigirem a la Via Àpia on es visitarà la tomba rodona de
Cecília Metel·la, que a l’edat mitjana fou convertida en fortalesa. També es veurà la
Vil·la dels Quintilis, una propietat immensa de l’època d’Adrìà, també convertida en
fortalesa el segle XV. Tot seguit s’anirà al circ de Maxenci, emperador de la tetrarquia
entre el 306 i el 312. Dinar. A la tarda es visitarà el Museu alle Terme instal·lat en un
antic convent cartoixà que ocupà una part de les Termes de Dioclecià. En acabar
anirem al magnífic Museu Nacional d’art romà instal·lat al Palazzo Massimo, on a més
de la riquíssima col·lecció d’escultura romana es conserven les pintures de la Vil·la
ad Gallinas albas de Lívia. Sopar i allotjament a l’hotel RIPA 4*.

Tomba de Cecília Metel·la

15.04.22, divendres: Museu Barracco, Palazzo Venezia, Stadio
Domiciano sota la plaça Navonna, Santa Maria de la Pace, San
Agostino, San Andrea della Valle, il Gesú
Un cop hàgim esmorzat, ens dirigirem cap al Musseu Barracco, que durant un temps
fou privat amb una col·lecció selecta d’art egipci, assiri, xipriota i, sobretot, grec i romà.
Hi destaquen una còpia d’un Apol·lo de Fídias i la testa d’un Diadumen de Policlit.
Visita al Palazzo Venècia, palau renaixentista del papa Pau II amb interessants
col·leccions, sobretot de tapissos. Visita al Palau Farnese, obra de Miquel Àngel. Com
que és l’ambaixada de França, si es pot, hi entrarem. Visita de l’església de San
Andrea della Valle amb una façana molt reeixida del segle XVII i amb les tombes
renaixentistes dels papes Piccolomini. Tindrem ocasió de visitar part de l’estadi de
Domicià excavat a més de quatre metres sota la famosa plaça Navonna. Dinar. Visita
a l’església de Santa Maria della Pace amb el bell claustre renaixentista de Bramante.
Podrem admirar l’església de San Agostino amb la bella façana renaixentista. de
Giacomo de Pietrasanta. Finalment, es visitarà il Gesú, model de tantíssimes
esglésies barroques, com la Santa Maria de Betlem de Barcelona. En aquesta
església hi veurem funcionar la màquina barroca de l’altar de sant Ignasi, un artefacte
de l’escena teatral del segle XVII, que és engegat, una vegada cada dia, a la tarda.
Sopar i allotjament a l’hotel RIPA 4*.
16.04.22, dissabte: Galeria Colonna i Galleria Doria-Pamphily
Després d’esmorzar ens dirigirem cap a la Galeria privada dels Colonna, família a la
qual va pertànyer el papa Martí V, amb una esplèndida col·lecció d’escultures romanes
i de pintures des del segle XV fins a XVII amb obres de Carracci, Lorenzo Lotto, il
Veronese, Tintoretto i Rubens i d’altres. Tot seguit es visitarà Galeria privada dels
Doria-Pamphili, on, entre altres obres valuoses, podrem contemplar El descans de la
fugida a Egipte de Caravaggio i els retrats del papa Innocenci X (Giambattista Pamfili),
l’un pintat per Velázquez i l’altre esculpit per Bernini. Dinar.

La fugida a Egipte, de Caravaggio

Trasllat a l’aeroport, des d‘on es retornarà a Barcelona amb el vol VY6103 (19:0521:00).

IMPORTANT:
Us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres tan aviat com pugueu després de
rebre aquest escrit, ja sigui per dir-nos que no hi podeu participar ja sigui, a l’inrevés, per
manifestar que podem comptar amb vosaltres en aquest viatge. Cal que tinguem present que les
entrades d’alguns llocs s’han d’encarregar amb anticipació. Telèfon. 93 241 41 42 / Correu.
info@polviatges.com.
-PREU PER PERSONA EN HAB.: 2.180 €
-EL SUPLEMENT EN CAMBRA INDIVIDUAL: 359 €

1r. TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ:
DIJOUS 3 de febrer de 2022 850 €
2n. i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT:
DIJOUS 3 de març de 2022
CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
VIATGE LIMITAT A UN MÀXIM DE 25 PERSONES
El preu inclou:











Vols avió Barcelona-Roma-Barcelona.
Autocars climatitzats i transports durant tot el recorregut.
7 nits en hotel de categoria 4*.
Sopars i dinars de tots els dies excepte el dinar del primer dia (dia 09/04).
Refrescos, aigua, vi i cafè o infusions, dels dinars i sopars inclosos.
Entrades i guiatges a museus i recintes històrics de pagament que consten en la programació.
Guia local acompanyant durant tot el recorregut.
Guia acompanyant de Pol Viatges.
Dossier explicatiu de l'itinerari.
Assegurança de viatge i de cancel·lació (consultable a la pàgina web).

El preu no inclou:


Qualsevol cosa no especificada.

Notes:



El viatge no es realitzarà sense un mínim de 15 persones.
Cal haver rebut la pauta de vacunació completa i dur el Certificat Digital Covid de la UE.

Esperant tenir aviat notícies vostres, rebeu una cordial salutació.

