
Nàpols i llocs  màgics  de  
la Costa d’Amalfi  
Patrimoni de la Humanitat 
 
04/10/2019  LLocs d’origen ORIGEN—BARCELONA— NÀPOLS  
Sortida a primera hora del matí  cap a l'aeroport de Barcelona. 
Vol directe a Nàpols. Sortida 7.35h Arribada 9.30h  i trajecte cap 

a Pompeia . Visita amb guía local  de la zona arqueológica  sepultat per l’ erupció del Vesubi  l’ any 1979 . sobresurten les 
ruïnes de l’antiga Pompeia , fundada pels oscs i sotmesa a les influències grega i etrusca al llarg dels s. VI i V . La 
ciutat, que arribà a comptar uns 25.000 habitants, servia de port a les poblacions de l’interior i, des del final de la 
República, era lloc d’estiueig per als romans opulents; Ciceró hi tenia una vil·la. Molt danyada per un terratrèmol el 
63 aC, i en plena reconstrucció, fou completament sepultada per la gran erupció del Vesuvi de l’agost del 79 dC sota 
una capa de cendres i de pedruscall eruptiu, que assolí un gruix de sis a set metres.D’ençà del 1748, i regularment 
del 1860, hom treballa per tornar a la llum les seves ruïnes, les quals se solen presentar en bon estat de conservació 
(temples d’Apol·lo, de Júpiter i d’Isis, basílica, fòrum, teatre, odèon, amfiteatre, palestra, termes, a més d’una munió 
d’edificis comercials i de vil·les pertanyents a sacerdots, edils i famílies notables) i fan ressorgir un gran nombre 
d’obres d’art. És particularment instructiu l’estudi de la domus pompeiana, perquè hom en pot seguir l’evolució des 
del s. IV aC fins al I dC.Dinar. A la tarda  trajecte  cap Al nucli turistic de Castellamare. Trasllat a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
05/10/2019: CAPRI 
Esmorzar. Sortida en ferry cap a l’illa de Capri. Passarem  tot el dia  en  aquesta  bonica illa coneguda per la seva 
bellesa i per ser freqüentada per la jet set mundial. Retorn  amb Ferry i parada a Sorrento, població  turística de   la 
Costa d’Amalfi a Castellamare ( aquest dia dinar lliure a la Illa de  Capri ) 
06/10/2019: EXCURSIÓ A LA COSTA AMALFITANA 
Esmorzar. Sortida cap a la Costa Amalfitana. Ruta de dia complet per visitar els bonics pobles i paisatges d’aquesta 
costa de difícil accés. Podrem veure el poble de Positano, passejar per Amalfi, i veure d’altres petites localitats 
durant el nostre dia de ruta.  
La  carretera   fa un recorregut    per una cornisa  accidentada  amb penyassegats  entre el mar  blau  i  les pendents  de  la 
muntanya de  Lattari ,  es una successió de petites valls  entre cales, platges i terrasses  conreades de  vinya, tarongers   i  

oliveres, uns paisatges únics tutelats per la UNESCO com PATRIMONI DE LA HUMANITAT. Dinar inclòs. Sopar i 
allotjament a l’hotel  de Nàpols . 
07/10/2019:  – NÀPOLS 
Esmorzar, visita d’aquesta ciutat al centre històric de la ciutat, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. 
 Cap a  la Via San Gregorio Armeno, el carrer dels tallers artesans dels pessebristes napolitans de fama mundial. 
Dinar. A la tarda disposarem de temps lliure per continuar visitant el centre històric amb la nostra guia 
acompanyant. A l’hora convinguda, retorn a  l’ Hotel . Sopar  en  restaurant  i allotjament a l’hotel. 
08/10/2019  .-  NÀPOLS  - CASERTA – BARCELONA – LLOCS D’ ORIGEN 
Esmorzar sortida cap a Caserta  Visita del  palau reial fet construir per Carles 

VII, amb els seus extraordnaris Jardins. Dinar, tarda  temps   lliure fins l’hora del 

trasllat a l’aeroport. Avió de tornada cap a Barcelona. Trasllat a comarques. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 894€  
  Suplement individual : 195 € 
MINIM  GRUP  18  PERSONES 
El preu  inclou:Trasllat a Barcelona - Avió anada i tornada a  Nàpols – pensió 
completa  excepte dinar a Capri –guia  acompanyant – guíes locals  - entrades 
Pompeia – Ferry a Capri – Entrada Palau  Real de Caserta 
Hotels 4 estrelles a  Castellamare i Nàpols. 
No inclou  :  Cap servei    que no estigui indicat 
reserva anticipada abans  4  Juliol  2019 ) 
ASSEGURANÇA  CANCEL.LACIÓ :  18 €  A  l’inscripció  enviar DNI A  
L’AGENCIA . 

 


