
  

 
 
 

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, 
 

A continuació ens plau d’informar-vos del nou viatge que hem projectat per als dies que van del 6 a 

l’11 de desembre de 2022. Ens proposem de visitar jaciments i museus del País Valencià tan ric pel 

que fa a l’arqueologia clàssica i ibèrica i també tan desconegut en aquest aspecte. Tindrem una bona 

oportunitat per a aproximar-nos al passat d’una part molt important dels Països catalans. Podrem 

aprofundir en el llegat dels ibers, dels grecs, dels romans, dels bizantins i dels visigots, perquè hi vans 

deixat una petjada important, però poc coneguda ni suficientment valorada. 

Les dates del viatge seran entre els dies 6  i  11 del desembre vinent.  A continuació us exposem 

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

 

      PROGRAMA DE VIATGE AL PAÍS VALENCIÀ ARQUEOLÒGIC 
DEL 6 A L’11 DE DESEMBRE DE 2022 

 
6.12.22, dimarts:  BARCELONA-VALLTORTA-SAGUNT- VALÈNCIA 
Sortida amb autocar des de la parada oficial de busos a l’ Av/Diagonal 355 (entre Roger de 
Llúria/Bruc) carril central, a les 7 hores del matí. Visita guiada al Museu de Valltorta que 
contempla l’evolució des del Paleolític fins a l’edat del ferro i als Abrics d’art rupestre de 
Tíring. Dinar. A la tarda es visitarà  amb guia la ciutat de Sagunt: castell, teatre, plaça 
romana, via del Pòrtic, mur del temple de Diana i Museu Històric: Continuació del viatge fins 
a València. Sopar i allotjament a l’hotel de València. 

 



  

 
 
 

 
7.12.22, dimecres: VALÈNCIA ARQUEOLÒGICA 
Esmorzar a l’hotel. Sortida per visitar els punts arqueològics més interessants de la ciutat: 
Baixada de Sant Miquel, Cripta arqueològica de la presó de sant Vicent màrtir, Galeria del 
Tossal, recinte emmurallat d’època islàmica, Museu de Prehistòria. Dinar. A la tarda visita al 
Centre Arqueològic Almoina i a la catedral. Sopar i Allotjament a l’hotel. 

 



  

 
 
 

 
8.12.22, dijous: VALÈNCIA – XÀTIVA - VILLENA -ALACANT  
Esmorzar a l’hotel. Inici de les visites començant pel Museu municipal de l’Almodí de 
Xàtiva, ubicat en un edifici d’estil gòtic. A continuació s’anirà a la vil·la Cornelius, 
descoberta quan es va fer el traçat de la via de l’AVE per l’Ènova i el poblat ibèric de la 
Bastida de les Alcusses (Moixent). Dinar. A la tarda s’anirà a la ciutat de Villena, on 
visitarem el Museu Josep Ma Soler amb el famós tresor de Villena format per vasos d’or i 
alguns de plata. També es visitarà el Castell de la Talaia i el centre històric amb les esglésies 
de Santa Maria i de Sant Jaume. Continuació del viatge cap Alacant. Sopar i allotjament a 
l’hotel d’Alacant. 

 
Museu Municipal de l’Almodí de Xàtiva 

 
Castell de Villena 



  

 
 
 

9.12.22, divendres: ALACANT – ELX – SANTA POLA - ALACANT 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Elx, on podrem visitar el Museu Arqueològic, l’església de 
Santa Maria, on es representa el famós misteri de l’Assumpció i la vil·la romana de l’Alcúdia 
on fou trobada la Dama d’Elx. Dinar. A la tarda s’anirà a Santa Pola on podrem veure el 
castell i la Vil·la romana del Palmeral del segle IV prop del Portus Illicitanus, en el Baix 
Vinolopó. Tornada a l’hotel on es farà el sopar i ens allotjarem.  

 
                  Vil·la romana del Palmeral de Santa Pola 

 
10.12.22, dissabte: ALACANT – LA VILA JOIOSA – FORN ROMÀ 
D’OLIVA - CASTELL DE BAIRÉN – ALACANT 
Esmorzar a l’hotel. Anada cap a la Vila Joiosa on podrem visitar el Museu Arqueològic, 
inaugurat no fa gaire temps i la tomba monumental romana coneguda amb el nom de Sant 
Josep. Dinar. Anada a l’Oliva on es conserva el famós forn romà en molt bones condicions al 
soterrani d’una casa. Posteriorment, farem camí cap a Gandia on tindrem l’oportunitat de 
visitar el Parc Arqueològic del casell de Bairén. Retorn cap a Alacant. Sopar i allotjament a 
l’hotel. 

 



  

 
 
 

Tomba roma dita de Sant Josep  

11.12.22, diumenge: ALACANT – CASTELLÓ - BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Ens aturarem a Castelló, on es visitarà el Museu de Belles Arts amb 
col·leccions interessants sobre arqueologia, etnologia, pintura i escultura. Es tracta d’un 
museu una mica desconegut, però molt digne de ser visitat. Dinar i retorn cap a Barcelona.  

 
Sèneca. Francesc Viciano. Museu de Belles Arts de Castelló   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

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. 

 
PREUS: (PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE) + (SUPLEMENT INDIVIDUAL: 195,--€) 

 
O PREU CALCULAT ENTRE 12/15 PERSONES: 1.698,--€ 

 
O PREU CALCULAT ENTRE 16/20 PERSONES: 1.649,--€ 

 
O PREU CALCULAT ENTRE 21/25 PERSONES: 1.598,--€ 

 
 

1r. TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: 
 

 Dimarts 8 de novembre de 2022  679€ 
 

2n. i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT: 
Dilluns 28 de novembre de 2022 

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

 
VIATGE LIMITAT A UN MÀXIM DE 25 PERSONES 

 
 
El preu inclou: 
 

 Autocar climatitzat i transport durant tot el recorregut. 
 5 nits en hotel de categoria 4* (2 nits a València i 3 nits a Alacant).  
 Sopars i dinars de tots els dies. 
 Refresc, 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. 
 Acompanyament del Prof. Alberich durant tot el recorregut. 
 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 12 persones. 

 
Esperant tenir aviat notícies vostres, rebeu una cordial salutació. 


