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NÀPOLS I LA COSTA AMALFITANA 
Viatge al país del Vesuvi 

 
 
 

De volcans el món n’és ple i d’erupcions n’hi 
ha hagut moltes. Però com la del Vesuvi, 
només n’hi ha hagut una. La matinada del 24 
d’agost de l’any 79 un silenci mortal es va 
abatre sobre la ciutat. Els ocells no cantaven, 
els gossos no bordaven i els cavalls no 
renillaven; només els ramats estaven 
inquiets. Després dels terratrèmols dels 
darrers dies una calma tensa s’estenia pels 
carrers de Pompeia. De cop i volta, un tro com 
mai s’havia sentit va esclatar al cim del 
Vesuvi. De l’estrèpit en sortí una columna de 
foc i roca incandescent que va enfosquir el cel 
de la ciutat sota un núvol de cendra. I, sense 
temps de reaccionar, l’infern va caure sobre 
la gent de Pompeia. 
Molts clamaven al cel – va escriure Plini el 
Jove- però gairebé tothom estava convençut 
que els Déus ens havien abandonat i que 
aquell era el darrer dia del Món. 
Pompeia va desaparèixer sota la cendra; el 
Vesuvi, no. Des d’aleshores, les seves 
erupcions no han deixat d’imprimir a la gent i 
al paisatge de la Campània un caràcter ben 
particular. 
Us proposem un viatge al sud d’Itàlia per 
conèixer la gent impregnada d’aquest 
caràcter. Visitarem Nàpols, navegarem fins 
l’illa de Capri, recorrerem el perfil serrat de la 
costa amalfitana, pararem a pobles penjats 
entre el mar i la muntanya, saludarem a 
Neptú als temples grecs de Paestum, 
passejarem pels carrers de la ciutat romana 
de Pompeia, pujarem al cràter del Vesuvi per 
abocar-nos a les calderes més famoses de 
l’antiguitat i ens instal·larem a Sorrento per 
viure durant uns dies a l’ombra del volcà. 
 

SORTIDA 5 d’abril de 2023 

 
 
 
 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
1r Dia. Volem a Nàpols. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol a Nàpols. Després d’aterrar començarem 
la visita panoràmica de la ciutat. Durant el recorregut passarem pel Corso Umberto, el passeig 
de Lungomare i la Via Caracciolo, veurem el port de Mergellina i gaudirem de la vista des de 
Posillipo. A continuació passejarem per Piazza Municipio i admirarem les façanes de Maschio 
Angioino, la Galeria Umberto i el teatre de San Carlo. També ens arribarem a Piazza Plebiscito i 
observarem els murs del Castello del Uovo. Dinarem i a la tarda farem un espectacular 
recorregut pel Nàpols subterrani, on coneixerem els secrets que ens amaguen els innumerables 
túnels i catacumbes de la ciutat. Acabarem la visita fent una passejada per la ciutat antiga veient 
esglésies i capelles i coneixent l’artesania dels pessebres de la ciutat. Acabades les visites ens 
allotjarem a l’hotel i aquest vespre sortirem a sopar a una de las típiques pizzeries de la ciutat.  
  
2n Dia. Nàpols – Vesuvi – Paestum – Sorrento. 
Després d’esmorzar pujarem amb autocar al volcà Vesuvi, famós per l’erupció de l’any 79 dC. 
Farem una passejada de 45 minuts fins al cràter superior per gaudir de les vistes. A continuació 
anirem fins la ciutat greco-romana de Paestum, on dinarem. A la tarda farem el recorregut pel 
recinte arqueològic, que inclou la visita del Museu, veurem el Temple d’Hera, el Temple de 
Cerere i el Temple de Neptú, conegut per la puresa de les seves formes dòriques. A continuació 
ens dirigirem a Sorrento, on ens allotjarem els propers dies. Sopar i allotjament. 
 
3r Dia. Sorrento – Positano – Amalfi – Ravello – Sorrento. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit començarem un recorregut panoràmic per la costa amalfitana. 
La primera localitat que visitarem és Positano, un antic poble pesquer magníficament conservat 
farcit de casetes blanques i jardins terrassats. A continuació anirem a Amalfi en vaixell, la capital 
de l’antiga República Amalfitana. Dinarem i a la tarda visitarem la Catedral, famosa per la seva 
extraordinària decoració. Quan acabem la visita continuarem l’etapa fins a Ravello. Aquí 
coneixerem els jardins de la Vil·la Rufolo, on a l’estiu se celebren els festivals de Wagner. 
Gaudirem de les vistes de la costa amalfitana des dels jardins i després retornarem a Sorrento. 
Sopar i allotjament.  
 
4t Dia. Sorrento – illa de Capri – Sorrento. 
Després d’esmorzar navegarem fins l’illa de Capri, cèlebre pel relleu accidentat i la vegetació 
exuberant. Farem un recorregut panoràmic fins la localitat d’Anacapri i ens aturarem a passejar 
per aquesta bonica població. Després continuarem fins a la pintoresca Capri, un poblet de cases 
blanques i carrerons d’aspecte àrab. Des d’aquí gaudirem de la vista dels Faraglioni, uns illots de 
formes capricioses convertits en el símbol de l’illa. També anirem al mirador de Cannoe, un dels 
racons més bonics de Capri. Dinarem i a la tarda disposarem de temps lliure. Acabarem el dia 
retornant amb vaixell a Sorrento. Sopar i allotjament. 
 
5è Dia. Sorrento – Pompeia – Barcelona. 
Esmorzarem i a continuació anirem a conèixer les restes arqueològiques de la ciutat romana de 
Pompeia. Durant el recorregut veurem el fòrum, passejarem per la Via dell’Abbondanza, 
descobrirem les pintures de la casa luppanare, entrarem a la casa dels germans Vettii i ens 
aproparem a les termes de Stabbiane. En acabar la visita, gaudirem d’un dinar amb degustació 
de productes locals a una de las típiques granges tradicionals. A la tarda ens traslladarem a 
l’aeroport per volar de retorn a Barcelona.  
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
2.920.- € (IVA inclòs) 

 
590.- € (IVA inclòs) 
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EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Vueling, classe turista • Estada a hotels de 4**** estrelles durant tot el 

recorregut • Pensió completa durant tot el viatge • Servei de maleters a l’hotel • Guia 

acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita panoràmica de Nàpols • Visita de la 

Nàpols subterrània • Visita del volcà Vesuvi • Visita de Paestum • Recorregut panoràmic per la 

costa amalfitana • Visita de Positano • Visita d’Amalfi • Visita de la Vil·la Rufolo de Ravello • 
Excursió de dia sencer a l’illa de Capri • Visita de Pompeia • Assegurança d’assistència en viatge 

amb la companyia ARAG 

 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


