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Us presentem un viatge a la ciutat de Nàpols i a altres indrets propers que, de ben 

segur, no us decebrà. 

 

Parlar de Nàpols, l’antiga Neàpolis romana, capital del Mezzogiorno, és parlar d’una 

ciutat plena de tresors artístics amb un passat esplendorós, però també un present ple 

de bullici i color, del caos com a forma de viure; de la Camorra, oculta als forasters 

però sempre present; també és parlar del Vesuvi, de restes arqueològiques úniques;  

d’amabilitat i paciència dels habitants de la Campània, de la pizza (la van inventar ells), 

del millor “espresso” i del bon menjar. 

Es coneix també per la seva tradició pessebrista. Nàpols és una gran “fàbrica” de 

pessebres, que va tenir el seu moment daurat al segle XVIII durant el regnat de Carles 

III. El pessebre napolità es caracteritza per la capacitat de barrejar allò sagrat i 

profà, alhora que ha introduït sempre personatges contemporanis respecte de la 

història narrada utilitzant escenaris que referenciaven els jaciments arqueològics 

propers. 

 

És, en definitiva, una de les ciutats més pintoresques del Mediterrani. 
 

Itinerari  
 

Dimecres, 06/desembre.- Lleida-Barcelona-Nàpols. 
 

A l'hora convinguda, sortida des de Lleida a l'aeroport. Tràmits de facturació i sortida 

en vol U24862 a les 10.35h destinació a Nàpols. Arribada, assistència del nostre guia i 

trasllat a l'hotel. Dinar. A la tarda visita del centre històric on, entre altres, veurem 

l'Església de Santa Clara i el seu claustre; la Catedral, on es guarda, a la capella del 

tresor, el reliquiari del bust de plata de San Gennaro, patró de la ciutat; la via San 

Gregorio Armeno, on es concentren els tallers i les botigues de pessebres napolitans 

més destacats; i també les zones històrico-monumentals que envolten la localitat. 

Continuarem amb la visita panoràmica amb autocar amb parada a la plaça del Plebiscit i 

la visita al Palau Reial. Tornada a l'hotel. Sopar i allotjament. 

 

Dijous, 07/desembre.- Nàpols, Pompeia, Herculà. 
 

Esmorzar. Al matí excursió a Pompeia, que va quedar sepultada per l'erupció del Vesuvi 

l'any 79 Dc. Visitarem les excavacions, testimoni inestimable de la societat i la vida 

quotidiana d’una Ciutat romana, i la famosa Vil·la dels Misteris, un dels racons més ben 

conservats del jaciment. Està situada als afores de la ciutat, en una de les zones que 

menys van sofrir l’impacte de les cendres volcàniques. Per això, s’hi ha conservat una 

bona mostra de frescos amb representacions de costums romans. Dinar. A la tarda, 

visita d'Herculà. Situada més a prop del Vesuvi, va quedar sepultada per complet per 

les cendres conservant-se millor encara que Pompeia. Cases, termes i tavernes es 

mantenen de forma impecable. En la majoria dels edificis hi podrem observar les dues 
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plantes intactes i a l'interior d'alguns d'ells també és possible contemplar els preciosos 

frescos i mosaics que deixen constància del luxe que gaudia la ciutat abans de la gran 

catàstrofe. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 
 

Divendres, 08/desembre.- Nàpols, Capri 
 

Esmorzar. Sortida amb vaixell cap a l'illa de Capri, a la mar Tirrena entre els golfs de 

Nàpols i de Salern. És un indret que combina meravellosament naturalesa, història i 

glamur. Visitarem la vil·la San Michele on es va retirar de la vida pública el metge, 

psiquiatre i escriptor suec Axel Martin Fredrik Munthe i continuarem en mini-bus cap 

al municipi d’Anacapri. Dinar. A la tarda, trasllat fins als Jardins d’August, un mirador 

privilegiat, restaurat i conservat per l’industrial alemany de la família Krupp (L'empresa 

Krupp va començar a fer canons d'acer en la dècada de 1840 i cada vegada es va 

especialitzar més i més en l'armament; va ser el centre del rearmament alemany 

després que A. Hitler arribés al poder el 1933). Fins i tot va crear una via per unir 

Capri amb l’altre petit port anomenat Marina Piccola. Des d’allí contemplàrem aquesta i 

les impressionants roques dei Faraglioni (els Farallons, monòlits esculpits per l'aigua) 

que són dels més bonics del món i que han estat pintats, fotografiats i filmats en 

diverses ocasions. Trasllat al petit port Marina Piccola, al costat sud de l’illa. Tornada a 

l'hotel. Sopar i allotjament. 
 

Dissabte, 09/desembre.- Costa d’Amalfi. (Sorrento-Amalfi) 
 

Esmorzar. Dia dedicat a visitar la Costa Amalfitana: recorrerem les boniques localitats 

de Sorrento, popular destinació turística i Positano, on pararem per fer una de les 

fotos més característiques de la zona. A continuació ens dirigirem fins a la preciosa 

localitat d'Amalfi on dinarem. És la ciutat més gran de la Costa Amalfitana, situada al 

Golf de Salern, al peu de la Muntanya Cerreto. Juntament amb altres municipis de la 

costa d'Amalfi ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

Recorrerem els seus encantadors carrers i veurem l’exterior d’alguns monuments. 

Visitarem la meravellosa catedral (Duomo). 

Durant el recorregut observàrem la gran quantitat de llimoners que poblen l’illa, no 

obstant, s’hi produeix en quantitat el licor de la regió: el “limoncello caprese”.   

Tornada a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 

Diumenge, 10/desembre.- Nàpols-Barcelona. 
 

Esmorzar. Matí lliure fins a l'hora convinguda de trasllat a l'aeroport per prendre el 

vol U24861 a les 14.0 5h destinació Barcelona. Arribada a les 16.05 h. Continuació en 

autocar fins a Lleida. 
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El viatge inclou: 
 

 Viatge en autocar Lleida- Aeroport - Lleida 

 Bitllet d'avió: Barcelona-Nàpols; Nàpols-Barcelona 

 Taxes d'aeroport. 

 Assegurança de viatge. 

 Dossier de viatge. 

 Autocar privat per a tot el viatge. 

 Hotel Palazzo Salgar (4****) a Nàpols (les quatre nits) 

 Esmorzar tipus bufet. 

 Tots els dinars i sopars (inclou beguda: vi i aigua) 

 Guia de parla hispana durant totes les visites 

 Ferri Nàpols - Capri. 

 Entrades: 

Santa Clara 

Capella de San Severo 

Pompeia 

Duomo d’Amalfi (catedral d’Amalfi) 

Jardins d'August 

Ciutadella d'Herculà. 
 

No està inclòs: 
 

 El dinar del diumenge 10 de desembre (dia de tornada). 

 Assegurança de cancel·lació (opcional, 20 €). 

 Cap tipus d’extres. 

 

 

 


