
  

 
 
 

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 de la Setmana Santa de 2023. 

Ens proposem de visitar Grècia entrant  per l’ illa de Corfú, que té la singularitat que mai no ha estat 

turca. Posteriorment, es passarà a la Grècia continental seguint la ruta dels oracles: Dodona, 

necromatèon d’Èfira i Delfos fins a Atenes, des d’on, després de visitar els llocs més rellevants, 

retornarem cap a casa. Passarem per jaciments importants que no solen ser gaire visitats com 

Nicòpolis, una ciutat fundada per August després de vèncer Cleòpatra i Marc Antoni i de fer 

desaparèixer la ciutat de Cassope, les restes de la qual visitarem. Veurem santuaris i jaciments que van 

marcar la història de Grècia des d’Homer. A Dodona recordarem els oracles emesos pels sacerdots 

després  de sentir objectes penjats en una alzina sagrada. Al necromatèon d’Èfira visitarem el lloc on 

els vius es podien comunicar amb els morts. A Delfos recordarem els oracles que la Pítia emetia 

segons la voluntat d’Apol·lo. En resum, resseguirem la petjada hel·lènica en la civilització occidental 

des de l’època homèrica passant per l’època arcaica, la clàssica i l’hel·lenística sense menysprear  el 

patrimoni cultural dels bizantins.  Esperem oferir un itinerari prou engrescador per a les persones que 

aprecien la cultura en general i l’hel·lènica en particular.  

Les dates del viatge seran entre els dies 1  i  8 de l’abril proper.  A continuació us exposem l’itinerari 

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

      PROGRAMA DE VIATGE DES DE L’1 AL 8 D’ABRIL DE 2023 
1.04.23, dissabte:  BARCELONA-CORFÚ 
Presentació a l’aeroport de Barcelona (Terminal 1) a les 9.00h per sortir a les 11.25h en el vol 
A3-711 des de Barcelona fins a Corfú amb escala a Atenes. Arribada a Corfú a les 17.30h i 
trasllat a l’hotel durant el qual el guia local de parla castellana donarà les informacions 
pertinents del programa. Passejada per la capital de l’illa. Sopar i allotjament a l’hotel 
Cavalieri Corfu Town 4* o similar. 

 Aquil·leu ferit de mort. Mon Repos 



  

 
 
 

2.04.23, diumenge: CORFÚ (antiga Corcira) - IGUMENITSA 
Esmorzar a l’hotel. Inici de les visites fent un recorregut panoràmic de la ciutat. Visita al 
Palau-Museu de Mon Repos, residència de la famosa Sissí. Tot seguit es visitarà el Museu 
Arqueològic, on hi ha obres destacadíssimes de l’art arcaic grec. També tindrem l’oportunitat 
de veure el barri antic de la ciutat, on podrem adonar-nos de la petjada que els venecians van 
deixar a l’illa. Dinar. Visita a l’església de Sant Spiridon, patró de la ciutat. En acabar 
embarcarem en un ferry amb destinació a Igumenitza, a la Grècia continental. Sopar i 
allotjament a l’hotel Epirus Palace & Spa Ioannina 5* o similar. 

 
    Gòrgona del frontó del temple arcaic d’Àrtemis  
 

 
                Sant Jordi. Corfú 
 



  

 
 
 

3.04.23, dilluns: IOÀNNINA – SANTUARI DE DODONA  
Esmorzar a l’hotel. Inici de les visites començant pel Museu Arqueològic d Ioànnina amb 
peces molt rellevants trobades a la regió. Recorregut pel barri antic i pels voltants del llac. 
Dinar. Visita del recinte arqueològic de Dodona amb un teatre esplèndid i restes del famós 
santuari de Zeus, del qual Homer ja parla. Museu arqueològic de Dodona. Sopar i allotjament 
a l’hotel Epirus Palace & Spa Ioannina 5* o similar. 

 
Dodona: teatre i recinte arqueològic 

 

4.04.23, dimarts: IOÀNNINA - NECROMANTÈON D’ÈFIRA – 
CASSOPE – NICÒPOLIS (PARGA – PREVEZA)  
Esmorzar a l’hotel. Inici de les visites començant pel necromantèon d’Efira, un lloc singular  

 
Teatre de Nicòpolis 



  

 
 
 

 
on evocaven els morts amb finalitats endevinatòries. Visita de Cassope, ciutat pròspera que 
acabà abruptament per voluntat d’August quan l’any 30 aC es fundà Nicòpolis per 
commemorar la victòria d’Àccium contra Cleòpatra i Marc Antoni. Dinar. Visita de 
Nicòpolis. Sopar i allotjament a l’hotel DIONI BOUTIQUE HTL PREVENZA 4* o similar.  
 
5.04.23, dimecres: PREVEZA – TÈRMON – DELFOS  
Esmorzar a l’hotel. Començarem la jornada visitant a Preveza el Museu Arqueològic amb les 
peces trobades a Nicòpolis. Dinar. Tot seguit anirem a Tèrmon, antic centre religiós de la 
Lliga etòlia, destruïda per Filip V de Macedònia el 218 aC. Hi podrem veure les restes de tres 
temples arcaics del s. VII aC, que les excavacions han posat a la llum. Continuació del viatge 
fins a Delfos, on soparem i ens allotjarem a l’hotel AMALIA DELPHI HTL. 4* o similar. 

 
Delfos. Vista general del santuari oracular d’Apol·lo 

 

 
Tolos o temple circular d’Atena Pronea de Delfos 



  

 
 
 

6.04.23, dijous:  DELFOS - ATENES 
Esmorzar a l’hotel. Visita del gran recinte arqueològic del santuari oracular de Delfos amb els 
temples, teatre, estadi,  museu, la font Castàlia al peu del mot Parnàs. Dinar. Visita del 
monestir d’Osios Lukas, una de les joies de l’art bizantí de Grècia. Continuació del viatge cap 
a Atenes, on soparem i ens allotjarem a l’hotel Ilissos Athens 4*. 

 
Estoa d’Àtal de l’àgora d’Atenes, seu del Museu de l’àgora 

 

 
Estadi d’Herodes Àtic del segle II, restaurat el 1896 per celebrar-hi els primers Jocs Olímpics moderns 

 



  

 
 
 

7.04.23, divendres:  ATENES 
Esmorzar a l’hotel. Visita de l’estadi panatenaic d’Herodes Àtic i del meravellós nou museu 
de l’Acròpolis. Pujarem a l’Acròpolis on podrem gaudir d’un dels conjunts arqueològics més 
importants de la humanitat. En pujar-hi veurem la inscripció amb un fragment en català de la 
Crònica de Pere IV, on diu que “lo castell de Cetines és la pus richa joya qui al mont sia”.   
Dinar al barri popular de la Plaka. Tot seguit es visitarà el  recinte arqueològic de l’àgora amb 
el Museu de l’Àgora. Sopar i allotjament a l’hotel Ilissos Athens 4*. 

 
 Acròpolis amb l’Odèon d’Herodes àtic i el teatre de Dionís. A l’esquerra es veu l`àgora. 

 

 
Catedral ortodoxa d’Atenes amb l’antiga catedral bizantina a l’esquerra anomenada Panagia Gorgoepicus 

 



  

 
 
 

 
8.04.23, dissabte:  ATENES – BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Començarem la jornada visitant el Museu Arqueològic Nacional 
d’Atenes, on podrem contemplar escultures i ceràmica de totes. També anirem al Museu del 
Ceramic, on hi ha les escultures recuperades del cementiri més gran de l’antiga Atenes. Dinar 
a Monastiraki. Tot seguit anirem a l’hotel passant per la catedral ortodoxa d’Atenes, l’església 
bizantina de la Panagia Gorgoepikus, plaça Síntagma, porta d’Adrià i temple de Zeus 
Olímpic.  Des de l’hotel, l’autobús ens portarà a l’aeroport per tal d’agafar el vol directe de 
retorn cap a Barcelona a les 22h. 
 
 

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. DOBLE: 2.895 € 

 
  -EL SUPLEMENT  EN CAMBRA INDIVIDUAL: 325 € 

 
 

1r. TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: 
 

Dimarts 31 de gener de 2023  965 € 
 

2n. TERMINI PAGAMENT: 
 

Dimarts 28 de febrer de 2023  965 € 
 

3r. i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT: 
Dimarts 14 de març de 2023 

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

 
 

PREU GARANTIT A LES PRIMERES 19 PLACES. VIATGE AMB PLACES LIMITADES. 
  



  

 
 
 

 
 
El preu inclou: 
 

 Vols avió Barcelona-Corfú i des d’Atenes a Barcelona. 
 Autocars climatitzats i transports durant tot el recorregut. 
 7 nits en hotel de categoria 4* o superior.  
 Sopars i dinars de tots els dies excepte el dinar del dia 1/4 i sopar del dia 8/4 (dies de vol). 
 Un refresc o copa de 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.  
 Acompanyament del grup del prof. Joan Alberich. 
 Guia local acompanyant doctorada en Història i Arqueologia 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. 
 En cas de tenir menys de 65 anys cal avisar, ja que el preu de la totalitat d’entrades podria 

tenir un cost addicional d’aproximadament 30 €. Els preus d’alguns dels monuments podrien 
actualitzar-se aquest 2023 suposant un increment de preu. En cas que així sigui us ho faríem 
saber. 

 Els hotels indicats són de referència i en algun cas podrien canviar. 
 Des de l’agència disposem de 19 places d’avió bloquejades. Per aquest motiu només podem 

garantir el preu del viatge fins a aquest nº de places. En cas de superar-les, el preu de les 
places següents es calcularà en funció del cost dels avions en el moment de la reserva. 

 Qualsevol increment en el preu del combustible podria implicaria un nou increment en els 
transports, busos i ferri, i això comportaria un augment proporcional sobre els preus de venda 
oferts. 

 
Esperant tenir aviat notícies vostres, rebeu una cordial salutació. 


