
LA PUGLIA, EL TALÓ DE LA BOTA D’ITÀLIA

Sortides el 5 de maig, 26 d’agost i 7 d’octubre

Acompanya’ns al taló de la bota
d’Itàlia, entre el mar Jònic i el mar
Adriàtic.
Hi ha qui diu que La Puglia és la
nova Toscana, però realment és
molt més que això. Quan arribes
a La Puglia, tens la sensació que
el món s’ha aturat i que realment
ha arribat el moment d’apreciar
la vida lentament i assaborir-ne
cada segon. Sí, definitivament,
La Puglia s’ha de gaudir a poc a
poc i des de tots els seus
contrasts.
Des del primer moment en què
poses els peus en aquesta terra
t’has de deixar seduir pels seus
paisatges, per la seva exuberant
arquitectura barroca, la seva
alegre música tradicional, la
Tarantella, que envaeix totes les
festes populars de la regió, i per
seva cuina exquisida, feta amb
productes frescos i naturals, com
el marisc o la burrata, la millor
mozzarella del món que es
produeix diàriament en aquest
racó de la Mediterrània.

Viatge de 8 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant. 
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ITINERARI

Primer dia.
Punts d’origen – Barcelona – Bari – Lecce
Recollida amb el nostre autocar des dels punts d’origen definits per
traslladar-nos a l’aeroport de Barcelona. Presentació als mostradors de
facturació de Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en el vol
de les 08.50 hores en direcció Bari. Arribada a les 11.00 hores i trasllat a la
ciutat de Lecce. Dinar i visita d’aquesta ciutat coneguda com la Florencia
del Sud Durant el recorregut per aquest museu a l'aire lliure descobrirem la
plaça de San Oronzo, l’església de San Mateu, l’església del Rosario, la
Plaça de la Catedral i la Santa Croce, així com els carrerons sense sortida
que alberguen tallers tradicionals, estudis de pintors i fleques amb dolços
típics de la regió. Instal·lació a l’Hilton Garden Inn Lecce o similar. Sopar i
allotjament a l'hotel.
Nota: La sortida del 5 de maig tindrà l’Hotel President Lecce 4*

Segon dia.
Lecce – Otranto – Gallipoli – Lecce
Esmorzar a l'hotel. Aquest dia sortirem cap a Otranto, la ciutat més oriental
d'Itàlia. Es tracta d’una ciutat emmurallada, enganxada al mar, amb un
petit port sota els murs i desenes de carrers empedrats i estrets.
Realitzarem una visita del centre històric amb la catedral i la capella dels
800 màrtirs, la cripta i el mosaic, un dels més grans del món. Dinar en un
restaurant. A la tarda visitarem Gallipoli, ciutat construïda en una illa
connectada al continent per un pont del segle XVI Passejarem pels seus
carrerons, coneixerem el seu castell, la Fontana Greca i la Catedral de
Santa Àgata. A l’hora convinguda retorn a Lecce. Sopar i allotjament a
l’hotel.

Tercer dia.
Lecce – Brindisi – Ostuni – Bari
Esmorzar a l’hotel. Dedicarem al matí a visitar el poble costaner de Brindisi,
conegut a l’antiguitat com la Porta d’Orient. Dinar. A la tarda visitarem el
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ITINERARI

nucli antic d’Ostuni, ciutat blanca situada en un turó i amb unes boniques
vistes a les oliveres i al mar. Destaquem la seva catedral d’estil gòtic, que
presenta una decoració escultòrica refinada que cobreix cada detall
arquitectònic. A l’hora convinguda ens dirigirem a la ciutat de Bari. Trasllat
a Hotel Excelsior 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Quart dia.
Bari – Castel del Monte – Bari
Esmorzar a l’hotel. Al matí visitarem Bari, capital de la Puglia, que pot
presumir d’un preciós nucli històric ple d’estrets carrers de l’època
medieval També admirarem els principals edificis de la ciutat, construïts
durant la dominació del Sacre Imperi Romano germànic entre els segles XII
i XIII, com la catedral, l'església romànica de Sant Nicolau i el castell. Dinar.
A la tarda farem la visita al Castel del Monte, Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO i considerat una de les icones més representatives de la Puglia
El castell és una obra excepcional per la perfecció de les formes i la fusió
d’elements culturals de diferents èpoques i llocs A l’hora convinguda,
retorn a l'hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

Cinquè dia.
Bari – Matera – Altamura – Bari
Esmorzar a l’hotel. Al matí descobrirem Matera, una fascinant població
situada a la vora d'un profund barranc El seu nucli antic és força peculiar, ja
que compta amb unes cases excavades a la roca calcària anomenades
Sassi, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO Passejar pel
nucli històric ens transporta enrere en el temps. Dinar. Dedicarem la tarda a
visitar Altamura, situada a la comarca de la Murgia, on descobrirem la
Piazza Duomo della Catedrale, la magnífica catedral de Santa Maria Asunta
El pa d’Altamura és un dels productes més coneguts de tot Itàlia i de la
resta del món. Finalitzada la visita retorn a la ciutat de Bari. Sopar i
allotjament a l’hotel.
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Sisè dia.
Bari – Castellana – Alberobello – Bari
Esmorzar a l'hotel. Al matí ens desplaçarem a les famoses grutes de
Castellana, un desplegament de formacions naturals subterrànies, les
segones de major extensió d’Europa, amb espectaculars estalactites i
estalagmites fins a Alberobello, la capital d'Ítria En acabar arribarem a
Alberobello Visitarem aquesta ciutat més coneguda com la Vall dels Trulli
per les curioses construccions amb pedra de roca calcària de forma circular
i sostre cònic, pintades de blanc amb calç. Dinar en una típica masseria, la
típica casa de camp del sud d’Itàlia. En acabar retorn a Bari. Sopar i
allotjament a l’hotel.

Setè dia.
Bari – Trani – Polignano e Mare – Bari
Esmorzar a l’hotel. Al matí ens traslladarem a Trani, ciutat costera d’orígens
Prehistòrics. Coneixerem aquest animat port on predomina la seva
característica catedral d’estil gòtic de la Puglia dedicada a San Nicolau el
Pelegrí. Dinar en un restaurant. De tornada a Bari ens dirigirem a la petita
localitat de Polignano, on gaudirem d'unes boniques vistes sobre els seus
penya segats. A l’hora convinguda, retorn a Bari. Sopar i allotjament a
l’hotel.

Vuitè dia.
Bari – Barcelona
Esmorzar a l’hotel. A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport per sortir en el
vol de Vueling de les 16.40 hores. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de
Barcelona, a les 18.55 hores. Recollida d’equipatges i sortida amb el nostre
autocar cap els nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

L’ordre i contingut de les visites serà el que es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

• Bitllet d’avió en classe turista de la companyia Vueling, Barcelona – Bari

– Barcelona (Horaris definitius a la documentació de viatge).

• Trasllat des de les poblacions de recollida a l’aeroport de Barcelona

(consulteu punts de recollida de cada data).

• Pensió completa durant tot el viatge.

• Allotjament als hotels definits a l’itinerari.

• Visites definides a l’itinerari com a incloses.

• Guia local en destí.

• Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

• Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

• Dinar del primer i últim dia.

• Begudes en els àpats.

• Propines.

• Extres de caràcter personal.

• Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Punts de recollida:

Aeroport de Barcelona, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell,

Tarragona i Vic

Requisits:

DNI amb vigència. El nom i cognoms de la reserva han de coincidir amb els

del DNI.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

1.640€ 1.595€

Suplement habitació individual +220€
Taxes aèries a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +75€
Suplement sortida agost +65€

Opcional
Compra anticipada -45€
Pagament total -45€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 +50€
Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.

Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer-lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida..
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