
  

 
 
 

El món és un llibre                        Les ruïnes són un dels  
i els qui no viatgen                           més grans afrodisíacs   
només en llegeixen    per a la vida intel·lectual  
una pàgina.    i moral. 
Sant Agustí    Josep Pla 
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Amigues i amics benvolguts, 
 

Tot seguit us informem del nou viatge que hem projectat per als dies que van del 7 a l’11 d’octubre de 

2022. Ens proposem de visitar una illa grega no gaire gran, però plena d’encant paisatgístic i d’història 

de gairebé tres mil·lennis. Aquesta illa, ancorada entre orient i occident, ha conegut cultures de 

diferent signe, la qual cosa li ha donat una peculiaritat gairebé única. Hi han deixat empremta els 

minoics, els micènics, els doris, els romans, els bizantins, els cavallers de Sant Joan, els otomans i els 

italians per formar finalment part de l`Hèl·lada. Esperem oferir-vos un itinerari engrescador per a les 

persones que aprecien la cultura dels nostres avantpassats.  

Les dates del viatge seran entre els dies 7  i  11 de l’octubre proper.  A continuació us exposem 

l’itinerari que hem dissenyat amb molta cura i que esperem que sigui del vostre grat. 

      PROGRAMA DE VIATGE A RODES, L’ILLA D’HÈLIOS 
DEL 7 A L’11 D’OCTUBRE DE 2022 

 
7.10.22, divendres:  BARCELONA-RODES 
Presentació a l’aeroport de Barcelona (Terminal 1) a les 7:20 hores per sortir a les 9:20 hores 
en vol regular de la companyia Lufthansa en direcció a Münich on farem escala i aprofitarem 
per dinar. Sortida de Münich a les 13:50h, arribada a les 17:30 a l’aeroport de Rodes i trasllat 
a l’hotel, durant el qual, el guia local de parla castellana donarà les informacions pertinents 
del programa. Sopar i allotjament a l’hotel Mediterranean 4*. 
   
8.10.22, dissabte: LINDOS - MONÒLITOS - CAMIROS 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Lindos  passant per la costa amb vistes precioses i per típics 
poblets costaners que són una delícia de veure. Lindos és anomenada la joia de l’illa on es 
visitarà el santuari d’Atena Líndia, situat en una acròpolis. També hi ha restes d’una església 
bizantina i un gran castell construït pels cavallers de l’Ordre de Sant Joan. Es visitarà la 
tomba de Cleobul, un dels set savis de Grècia. També hi visitarem l’església de la Panagia. 
Tot seguit anirem a Monòlitos, un castell venecià construït el 1480 per tal de defensar el país 
de les incursions externes. Tot i que només en queden les ruïnes és espectacular el paisatge de 
la badia on segons la tradició va arribar l’apòstol Pau.  
 
 

 
Lindos. Reconstrucció de l’acròpolis  



  

 
 
 

 

 
  Lindos. Acròpolis 

 
Dinar. Continuació cap a Camiros-Skala amb la visita a les ruïnes de l’antiga Camiros dels 
segles III i II aC, amb les ruïnes que han sobreviscut al terrible sisme del 226 aC. Veurem les 
restes del temple d’Apol·lo Piti, de l’àgora, d’unes termes, de cases, de cisternes, d’una estoa, 
les restes de l’església de la Panagia amb pintures del segle XVIII, etc.  Sopar i Allotjament a 
l’hotel Mediterranean 4*. 

 
  Camiros.Àgora 

 
 



  

 
 
 

 
9.10.22, diumenge: CIUTAT DE RODES I FILÈRIMOS 
Esmorzar a l’hotel. Inici de les visites començant pel port de Mandraki amb les escultures dels 
dos cérvols, el fortí de Sant Nicolau, l’església de Sant Joan, l’església de Santa Maria per   

 
  Rodes: Port i fortí 
per continuar i poder gaudir de la panoràmica des del Mont Smith Hill, nom d’un almirall 
anglès de principis del segle XIX. Hi veurem l’antiga ciutat de Ialisos amb restes del segle IV 
aC: el teatre, el temple d’Apol·lo, el temple de Zeus Polieu, situat prop de l’església de la 
Mare de Déu de Filèrimos. etc. Dinar. Visita a la  famosa ciutat  medieval de Rodes  amb el 
barri antic catalogat per la UNESCO com a monument del patrimoni cultural mundial. 
Passarem per carrer dels cavallers de Sant Joan. Visita al Museu arqueològic i del Palau del 
Gran Mestre. Sopar i allotjament a l’hotel Mediterranean 4*. 
 

  
               Palau del Gran Mestre, seu del Museu Arqueològic 



  

 
 
 

 
Algunes obres  d’art singular del Museu Arqueològic i del Palau del Gran Mestre de Rodes 

          
Afrodita ajupida                  Estela de Clito i Tamariste            Hèlios 

        
Musa Talia             Escena de pesca 
 

                                    
Enòcoe o gerro del s.VII aC                   Vas del s.V aC           Sàtir 
 

 
 
 
 



  

 
 
 

10.10.22, dilluns: ILLA DE SIMI: MONESTIR DE PANORMITIS 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a la petita i bonica illa de Simi, situada al nord de Rodes a  
cinc Km de Turquia. Segons una versió mítica, aquí hi van néixer les Càrites o Gràcies, filles 
d’Eurínome i de Zeus. Aquesta és l’illa de les esponges, de les espècies i del peix fresc. Es 
visitaran els llocs d’interès històric i arqueològic. També tindrem l’oportunitat de conèixer el 
monestir de Panormitis, un lloc famós per la seva església i pel campanar barroc més alt del 
món. El dinar serà en una de les tavernes locals. A la tarda es tornarà cap a l’hotel 
Mediterranean 4* on es farà el sopar i ens hi allotjarem.  

      
Simi                                                                                                  Monestir de Panormitis  
 
11.10.22, dimarts: DIA DE RETORN  
Esmorzar a l’hotel. Check out a l’hora convinguda i trasllat a l’aeroport per agafar el vol a les 
10:15 direcció a Münich, on farem escala i aprofitarem per dinar. Sortida de Münich a les 
15:45h, i arribada a les 17:45 a l’aeroport de Barcelona. 
 
 
 

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 els 
vols els tenim bloquejats per un temps determinat i 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. DOBLE:    1.489 € 

 
  -EL SUPLEMENT  EN CAMBRA INDIVIDUAL:    145€ 

 
 

1r. TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: 
 

DIMARTS 6 de SETEMBRE de 2022  595€ 
 

2n. i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT: 
DIMARTS 20 de SETEMBRE de 2022 

 
CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 



  

 
 
 

 
 

EN AQUESTS MOMENTS DISPOSEM DE 18 PLACES D’AVIÓ BLOQUEJADES I AMB PREU 
GARANTIT 

 
 
El preu inclou: 
 

 Vols avió Barcelona-Munich-Rodes-Munich-Barcelona. 
 Autocars climatitzats i transports durant tot el recorregut. 
 4 nits en hotel de categoria 4* (habitacions vistes ciutat i parcial mar) 
 Sopars i dinars de tots els dies excepte el dinar del primer i darrer dia (7/10 i 11/10). 
 Refresc o vi, aigua 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. 
 Acompanyament del Prof. Alberich durant tot el recorregut. 
 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 13 persones de pagament. 
 Recomanem portar la Targeta Sanitària Europea. 
 Si algú volgués tenir algun sopar lliure ens ha d’avisar amb tres setmanes d’antelació. 

 
Esperant tenir aviat notícies vostres, rebeu una cordial salutació. 


