Les meravelles de Puglia
Sud d’Itàlia
#VALLESCLUB
Del 18 al 25 de maig 2019.
PREU PER PERSONA
Habitació doble
Supl. Individual

1.825 €
350 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia
regular:
BARCELONA
–
BARI
–
BARCELONA.
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport.

•Estada de quatre nits a l’HOTEL
NICOLAUS (4*) o similar a Bari.
•Estada de tres nits a l’HOTEL DELLE
PALME (4*) o similar a Lecce.
•Taxa turística local.

•Àpats: 7 esmorzars, 6 dinars i 7 sopars.
•Begudes incloses (aigua mineral i vi

durant el dinars als restaurants i aigua
corrent per sopar als hotels).
•Transport privat durant tot el circuit.

•Guia local durant totes les visites.
•Visites i entrades incloses segons

itinerari: Castel del Monte, Castell de
Barlett, Cisterna i Duomo de Matera i
Grutes de Castellana.
•Guia acompanyant de la nostra agència
amb un mínim de 30 persones.
•Documentació de viatge.

•Assegurança assistència en viatge (cia.
ARAG modalitat GV TOUR).

EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança cancellació de viatge
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A
LA CARTA, preu per persona 25 €).
•Propines guies i xofers.

•Maleters aeroport i hotels.
•Serveis no especificats amb anterioritat.

NOTA: Pressupost calculat amb data 30
d’octubre de 2018 per un mínim de 30
persones. Qualsevol alteració en la tarifa
aèria, data de sortida, nombre de
participants
o
serveis
terrestres
implicaria una variació en el preu final.

18 maig BARCELONA – BARI – BRINDISI
- LECCE
Vol regular de la companyia VUELING
directe a Bari. Assistència i trasllat fins a
Bríndisi on realitzaran la visita de la ciutat,
la seva estratègica situació en èpoques
gregues els hi donarà un enfocament de la
historia de la ciutat i de la regió Pulia.
Continuació fins a Lecce. Acomodació a
l’HOTEL DELLE PALME (4*) o similar. Sopar
i allotjament.

una imponent fortalesa de planta octagonal i
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Continuació cap a Barletto, ciutat situada al
costat del Mar Adriàtic on visitaran el seu
centre històric amb la Catedral de Santa
Maria Maggiore, el Castell de Barletta, la
Biblioteca Municipal i el Coloso de Barletta.
Dinar. A la tarda, continuació fins a Trani,
port molt antic amb una Catedral Romànica,
una de les més formoses de la regió.
Tornada a Bari. Sopar i allotjament.

19 maig LECCE – OTRANTO – GALLIPOLI
– LECCE (210 km)
Esmorzar. Sortida cap a Otranto, el taló de
la bota italiana. Visita de la Catedral i
l’església bizantina de Sant Pere. Dinar.
Continuació
fins
a
Gallipoli,
històric
emplaçament de cases amuntonades sobre
una illa amb un castell angeví i una catedral
barroca. Sopar i allotjament.

23 maig BARI – CASTELLANA –
ALBEROBELLO – BARI (150 km)
Esmorzar. Sortida cap a la Vall de Itria, per
visitar Castellana, on les coves segueixen el
curs d’un antic riu subterrani que travessa el
sòl càrstic de les Murge, deixant pas a
magnífiques concrecions de varietat infinita:
estalactites
i
estalagmites
de
colors
diversos. Dinar. Continuació amb la visita
d’Alberobello, ciutat de cases “trullos”,
curioses vivendes tradicionals de la zona,
quadrades i coronades amb sostres cònics,
catalogades com a Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Tornada a Bari.
Sopar i allotjament.

20 maig LECCE
Esmorzar. Visita de Lecce, elegant ciutat
barroca, el centre històric amb el Castell
construït per Carles V, la Catedral, les
esglésies de Santa Irene i San Nicolau, la
Basílica de la Santa Cruz i l’amfiteatre romà.
Dinar. Temps lliure. Sopar i allotjament.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

21 maig LECCA – LOCOROTONDO –
POLIGNO A MARE – BARI (225 km)
Esmorzar. Sortida cap a Locorotondo, el
seu casc antic és un petit conjunt d’anells
concèntrics de cases blanques. Continuació
cap a Polignano a Mare, típic poble pesquer
italià. Dinar. A la tarda, arribada a Bari.
Acomodació a l’HOTEL NICOLAUS (4*) o
similar. A continuació, visita de la ciutat,
capital de Puglia, passaran per la Basílica de
San Nicolau i la Catedral de Sant Sabino, el
Castell Normad, les Piazzes del Ferraresa i
Mercantile, on es troba el Mercat Vell i la
façana del Palau Sedile. Sopar i allotjament.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA GCMD-000228

22 maig BARI – CASTEL DEL MONTE –
BARLETTA – TRANI – BARI (140 km)
Esmorzar. Sortida cap a Castel del Monte,

24 maig BARI – MATERA I ELS SASSI –
BARI (180 km)
Esmorzar. Sortida cap a Matera, visita dels
barris troglodites a ambdós costats que
aguanten la Catedral, declarades Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO. Visita del
Duomo i el Museu d’Arqueologia. Dinar.
Recorregut dels voltants de la ciutat per
veure alguna de les 130 esglésies rupestres.
Tornada a Bari. Sopar i allotjament.
25 maig BARI – BARCELONA (170 kms)
Esmorzar.
Temps
lliure.
A
l’hora
concertada, sortida amb tot l’equipatge cap
a l’aeroport. Vol regular directe a Barcelona.
Arribada

