Europa

PUGLIA
Viatge al taló d’Itàlia

Data de sortida

08
juny

Preu persona

2.395 €
en habitació doble

Suplement individual

Què inclou
Vols internacionals de la companyia Alitalia, classe
turista. Pensió completa durant tot el viatge. Hotels
de 4**** durant tot el recorregut. Servei de maleters als hotels. Guia d’Eurovacances durant tot el
viatge. Visita del castell de Bari. Visita de Castel del
Monte. Visita de Trani. Visita de Gravina in Puglia.
Visita de Matera. Visita de Martina Franca i Alberobello. Visita de la Grotte Castellana. Visita d’Ostuni
i de Lecce. Visita d’Òtranto. Visita de la cova de les
Tre Porte. Visita de Gallipoli. Visita de Polignano a
Mare. Assegurança d’assistència en viatge amb la
companyia Europea.
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325 €

1. Bari 2. Trani 3. Matera 4. Monopoli
5. Martina Franca 6. Ostuni 7. Lecce 8. Òtranto
9. Gallipoli 10. Polignano a Mare

102

1. Alberobello

.1

Descobrim els trulli d’Alberobello, una de les construccions
més peculiars d’Europa.
Explorem les espectaculars
formacions subterrànies de la
Grotte Castellana.
Passegem per localitats tant
monumentals com Lecce,
Òtranto, Gallipoli, Bari, Trani,
Matera, Gravina in Puglia o
Polignano sur Mare.
Visitem les fortificacions imponents de Castel del Monte.
2. Bari

.2

La forma de la península itàlica és
inconfusible. No hi ha cap altre
país al món amb un contorn tan
característic. Per a qualsevol que
miri un mapa d’Europa per primera vegada, la bota d’Itàlia queda
gravada a la seva memòria per
sempre més. Curiosament, però,
la part més desconeguda del país
és precisament el peu de la bota,
la zona amb la forma més evident
de la península. Nosaltres us proposem un viatge al taló d’Itàlia,
concretament a la regió de la Puglia. Coneguda amb el sobrenom
de mezzogiorno, la regió gaudeix
d’una atmosfera més relaxada que
la resta del país, més genuïnament

mediterrània. El sol intens i la llum
omnipresent alenteixen una cultura
única farcida de tresors de totes les
èpoques, des de megàlits prehistòrics fins a fortaleses imponents,
ciutats històriques i monumentals,
espectaculars esglésies barroques
i construccions tan singulars com
els insòlits trulli d’Alberobello. Si
ens acompanyeu visitarem colònies gregues i ciutats romanes, fortificacions normandes, islàmiques i
bizantines, pobles medievals i joies
barroques genuïnament italianes.
Acompanyeu-nos al taló d’Itàlia i a
mig camí entre les costes dels mars
Adriàtic i Iònic descobrireu un dels
secrets més ben guardats d’Itàlia.
CURTA DISTÀNCIA
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1r Dia. Volem a Bari.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol a Roma, on connectarem amb el
vol a Bari. Després d’aterrar començarem la
visita de la ciutat dirigint-nos a la città vecchia per entrar al castell, fundat pel normand
Roger II i reformat per Frederic II a mitjans
del segle XIII. Acabada la visita anirem a instal·lar-nos a un confortable hotel. Al vespre
sortirem a sopar a un restaurant local.
2n Dia. Bari - Castel del Monte - Trani Bari.
Després d’esmorzar anirem a conèixer Castel del Monte, una imponent fortificació de
planta octogonal construïda al segle XIII i
declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. Acabada la visita continuarem
l’etapa fins a Trani, on dinarem. A la tarda
visitarem aquesta bonica localitat situada
al nord-oest de Bari. Durant l’edat mitjana
aquest port era un dels més actius de la regió. D’aquella època, la població conserva el
Duomo, del segle XII, dedicat a Sant Nicolau
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i construït sobre una església més antiga del
segle VII. Durant la passejada que farem pel
centre històric també visitarem el castell, fundat per Frederic II al segle XIII.
3r Dia. Bari - Gravina in Puglia - Matera Carovigno.
Esmorzarem i a continuació anirem a
conèixer la localitat de Gravina in Puglia.
Durant el nostre recorregut pel centre històric veurem alguns dels monuments més
interessants, entre els quals sobresurten les
esglésies troglodítiques de San Michele delle
Grotte, Madonna della Stella, Santa Maria
degli Angeli i San Basilio, la basílica cocatedral de Santa Maria Assunta, l’església de
Santa Maria del Suffragio, la cripta medieval
de San Vito Vecchio i l’antic Ponte Viadotto
Acquedotto. Acabada la visita continuarem
l’etapa fins a Matera, on dinarem. A la tarda
visitarem aquesta antiga localitat construïda
al costat d’un profund barranc. Tal i com
podrem veure, Matera posseeix dos barris
ben definits, el superior, més actiu, i l’inferior,

.5
parcialment troglodític. Durant la nostra visita farem una passejada per tots dos barris,
veurem el Duomo, del segle XIII, recorrerem
l’Estrada Panoràmica Dei Sassi i entrarem a
alguna de les magnífiques esglésies troglodítiques del barri inferior. Acabada la visita
anirem a allotjar-nos a un confortable hotel
masseria de Carovigno.
4t Dia. Carovigno - Martina Franca - Alberobello - Grotte Castellana - Carovigno.
Avui començarem el dia visitant la petita localitat de Martina Franca, que conserva un
magnífic centre històric de rica decoració
barroca. A continuació ens dirigirem a la vall
d’Ítria per conèixer Alberobello, una població
única gràcies als trulli, uns edificis cilíndrics
de teulada cònica. Es desconeix l’origen
d’aquestes construccions tan singulars, però
la seva excepcional concentració a Alberobello ha convertit a la localitat en Patrimoni
de la Humanitat de la UNESCO. Farem un
passeig per descobrir aquest curiós paisat-

1.Castel del Monte 2. Pescador 3. Port de Giovinazzo 4. Bari 5. Trani
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ge urbà i després dinarem. A la tarda anirem
a conèixer l’espectacular Grotte Castellana,
una important cavitat càrstica considerada
una de les principals atraccions de la Puglia.

traordinària façana de l’Església de Santa
Croce, dels segles XVI i XVII, i ens acostarem
a les restes de l’amfiteatre romà. Acabat el
passeig retornarem a l’hotel i soparem.

d’Aragó al segle XVI, i la catedral barroca de
Sant’Agata, del segle XVII. Acabada la visita
retornarem a Lecce per sopar i descansar

5è Dia. Carovigno - Ostuni - Lecce.
Després d’esmorzar a l’hotel sortirem per
carretera cap a Ostuni, una petita ciutat de
fundació prehistòrica situada a vuit quilòmetres de la costa coneguda com la Città Bianca. Durant la nostra passejada pel centre
històric entrarem al recinte emmurallat, visitarem la Catedral i veurem alguns dels edificis més notables de la localitat. Acabada la
visita continuarem l’etapa fins a Lecce. Quan
arribem ens instal·larem a l’hotel i dinarem.
A la tarda visitarem Lecce, una antiga colònia grega que al llarg dels segles adquiriria
gran importància històrica i cultural. Tal i com
podrem veure, l’aspecte actual de Lecce és
bàsicament barroc. Durant la passejada que
farem pel centre històric veurem el Duomo,
del segle XVII, passarem per la Colonna di
San Oronzo, del segle XVIII, admirarem l’ex-

6è Dia. Lecce - Òtranto - Santa Maria di
Leuca - Gallipoli - Lecce.
Després d’esmorzar i ens dirigirem a Òtranto,
a l’extrem del taló d’Itàlia. Aquesta pintoresca localitat de profundes arrels històriques va
ser un dels ports més importants de la Itàlia
romana, reflex d’una situació estratègica que
marcaria la seva història. Del seu ric passat
conserva el Duomo normand del segle XI i
el Castell, construït per la Corona d’Aragó
a finals del segle XV. A continuació anirem a
Santa Maria di Leuca a visitar la famosa cova
de les Tre Porte, una cavitat marina amb tres
espectaculars entrades a la qual s’accedeix
amb vaixell. Dinarem i a la tarda visitarem el
centre històric de Gallipoli. Del seu ric passat
la localitat conserva el castell del segle XIII,
remodelat en diverses ocasions fins al segle
XV, les muralles, renovades per la Corona

6. Ostuni 7. Lecce 8. Bari

7è Dia. Lecce - Polignano a Mare - Bari Barcelona.
Esmorzarem i a continuació ens dirigirem a
Polignano a Mare. Farem una passejada per
veure els elements més importants del centre històric i entrarem a l’Església de Santa
Maria Assumpta. Dinarem aviat i després ens
traslladarem a l’aeroport de Bari per volar a
Roma, on connectarem amb el vol a Barcelona.

CURTA DISTÀNCIA
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