
Roma ciutat de cine 
Città aperta - 4 dies/3 nits 

 
 
EL NOSTRE PREU INCLOU 
 
 Avió cia. Vueling BCN - ROM - BCN. 

 3 nits d’allotjament a l’Hotel Eurostars 
St. John (4*). Cèntric, règim 
allotjament i esmorzar. 
 3 esmorzars i 1 sopar especial de 

comiat amb Òpera Italiana.  
 Taxa turística. 
 Autocar gran turisme amb aire 

condicionat per a tots els serveis. 
 Entrades: Panteó, Coliseu, Fòrum 
Romà; Museus Vaticans i Capella 
Sixtina i Estudis Cinecittà.   
 Auriculars a les visites guiades.  

 Guies locals en castellà. 
 Assistència en castellà, trasllats i 
sopars.    
 Tots els dies acompanyants d’Albert 
Beorlegui, especialista amb la història 
del cinema. 
 Guia Acompanyant de la nostra 

agència de viatge per un mínim de 25 
persones. 
 Documentació de viatge. 
 Assegurança d’anul·lació i assistència 
en viatge. 
 
 
 
 

Habitació doble 980€   
Supl. individual 200€  

 

 Suplement Mitja Pensió 130€ 
 

 

 

 - Preguntar per a tarifes 

especials per a grups sencers, 

entitats o Aules de Gent Gran. 

Sortida: Del 20 al 23 de setembre. 
Estiu — Tardor 2018 

 

SORTIDA EXCLUSIVA  
 

AMB ALBERT BEORLEGUI 
 

Periodista especialista en 
Història del Cinema  

 
 
20 SET BARCELONA—ROMA 
 
Presentació a l’aeroport de Barcelona a les 
07.45 hores, als mostradors de Vueling, 

T1. Trobada amb tot el grup, tràmits de 
facturació i embarcament. A les 09.45 
hores, sortida amb el vol VY/6108. 
Arribada a Roma a les 11.30 hores. 
Assistència i trasllat a l’Hotel Eurostars St. 
John (4*). A la tarda farem un primer 
contacte amb aquesta ciutat de cine, amb 
una visita panoràmica de Roma i els 
extramurs de la Basílica de Sant Pau. 
Allotjament.  
 
 
 
 
21 SET ROMA 
 
Esmorzar. Al matí, ens dirigirem als mítics 
Estudis de Cinecittà, no només la fàbrica 
de més de 3.000 pel·lícules, tant italianes 
com també del Hollywood dels anys 50. 
Història viva de Setè Art però també del 
mateix país. A la tarda, ens traslladarem al 
centre trepitjant els decorats reals de  
tantes pel·lícules, submergint-nos de ple 
amb el llegat del Neorrealisme de Sica, 
Fellini i molts d’altres. Passejarem per 
Plaça Espanya, Fontana de Trevi, Panteó,  
Torre Argentina o Plaça Novona.  
Allotjament.  
 
 
 
 
 
 

 
 
22 SET ROMA 
 
Esmorzar. Ens dirigirem a la ciutat del 
Vaticà per veure les meravelles que 
allotja als seus Museus, així com la 
Capella Sixtina o la mateixa Plaça i 
Basílica de Sant Pere, que de ben segur 
ens recordarà a fotogrames clàssics de 
pel·lícules com ara “Les sandàlies del 
pescador” o “El turment i l’èxtasi”. A la 
tarda, acabarem de recórrer el Barri 
Jueu, el Trastevere, Capitoli i l’Illa 
Tiberina.  Acabarem fent un sopar de 
comiat amb Òpera Italiana. 
Allotjament. 
 
 
 
23 SET ROMA—BARCELONA  
 
Esmorzar. No podem marxar de Roma 
sense veure el cor de la ciutat imperial, el 
Fòrum Romà, el Mont Palatí i el 
majestuós Coliseu. Centre de la vida 
cultural, política i d’oci de l’imperi clàssic. 
Un viatge al passat, una escenografia de 
pel·lícula, el decorat perfecte per a 
qualsevol “peplum” com “Gladiator” i la 
millor manera per acabar les “Vacances a 
Roma”. Temps lliure. A la tarda, a l’hora 
prevista, ens traslladarem a l’aeroport. 
Tràmits de facturació i embarcament. 
Sortida amb el vol regular de Vueling 
VY/6115 a les 17.30 hores. Arribada a 
Barcelona  a les 19.20 hores.   
 
 
 

RESERVA EN FERM 

Per realitzar la reserva en ferm es 
necessària la fotocopia del DNI amb 

una vigència en data del viatge i un 
dipòsit de 250€ per persona. 


