
 

 
Costa Amalfitana, Capri i Ischia, essència 
Mediterrània  
Del 11 al 17 d’abril del 2023       7 dies / 6 nits 

 

Recorregut d’aquest tram de la Costa Italiana, banyada pel mar Tirreno, regió de gran interès 

turístic i cultural, on tots els municipis que la integren foren declarats Patrimoni de la Humanitat, 

descobrirem incomparables tresors com Pompeia i Herculà i contemplarem el monument natural 

que domina de forma imponent aquesta terra, el Vesuvi, fosc i misteriós, estimat per la seva 

bellesa i temut per la seva potència. No deixarem passar l’oportunitat de visitar Nàpols, per 
cultura i riquesa, la que va ser la tercera ciutat d’Europa el segle XVII on esglésies, teatres i 
palaus es van acumular a la ciutat 

 

Itinerari 

 De camí a Nàpols – Pompeia              Dimarts, 11 d’abril 

A l’hora acordada, sortida en l’autocar del Club del Viatger des dels diversos punts habituals de recollida cap a l’aeroport 
de Barcelona per volar a Nàpols, on es rebrà el nostre guia local. Anirem directament a visitar Pompeia per visitar l’àrea 
arqueològica. Enterrada per una violenta explosió en el segle I d.C, i declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, 

és considerada entre les més importants i completes del món. Passejar-hi és com endinsar-se a aquella rica ciutat 

romana, de carrers perfectament traçats, amb teatre i amfiteatre, comerços i tota mena d’establiments dels quals encara 
queda constància, com les termes, o les cases de persones rellevants de la ciutat que conserven pintures o mosaics. 

Acabada la visita continuarem el viatge fins a Sorrento, on ens allotjarem en un bon hotel de 4* durant tota l’estada. 
Sopar. 
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 Illa de Ischia             Dimecres, 12 d’abril 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí ens desplaçarem fins al port on agafarem un ferri que ens durà a l’Illa d’Ischia, un dels 
tresors millor guardats d’Itàlia i coneixerem pobles com Sant Angelo, Forio o Lacco Ameno. 

L'illa d'Ischia és la més gran de les illes de l'arxipèlag Flegreo, la tercera més gran d'Itàlia. Ja molt estimada pels antics, 

Ischia és un autèntic tresor de joies paisatgístiques i naturals i belleses històrico-artístiques. Un paisatge en què les 

platges assolellades s'alternen amb un paisatge agradable, on el mar es barreja amb la muntanya. Dominada pel mont 

Epomeo, l'illa d'Ischia és també un important centre termal, en virtut del seu origen volcànic. Dinarem a un restaurant 

local. Al final de la tarda retornarem  en ferri a port i trasllat al nostre hotel. Sopar. 

 Costa Amalfitana: Positano – Amalfi – Ravello               Dijous, 13 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i avui dedicarem el dia a la zona de la Costa Amalfitana. El nostre camí per la costa ens farà gaudir 
del seu encant des del primer kilòmetre de recorregut. La Costa Amalfitana és un balcó entre el mar blau cobalt i les 

muntanyes de Lattari, amb cales, platges i terrasses amb vinyes, cítrics i oliveres, davant del mar Tirrè. Situat en un 

entorn únic, és un exemplar de paisatge mediterrani i d'un enorme valor cultural i natural. Per les seves característiques 

topogràfiques, així com per la seva evolució històrica, ha estat protegida per la UNESCO. 

La primera parada la farem al mirador de Positano, des d’on veurem unes magnífiques vistes del mar i la ciutat. Seguirem 
cap a Amalfi, situada al capdamunt d’un penya-segat de 1.300 m d’altitud. Hi visitarem el seu centre històric, ple de 

casetes blanques i carrers amb especial encant que ens conduiran fins al Duomo, que visitarem. 

Després de dinar a un restaurant local, seguim fins al poble de Ravello, important centre d’interès turístic i cultural, que 

ha servit històricament com a lloc de descans d’artistes, músics i escriptors, visita de la vil.la Rufolo, construïda per Nicola 

Rufolo, adinerat comerciant en la vora d'un penya-segat sobre la costa,  famosa per la "Terrassa de l'infinit", balconada 

sobre un penya-segat amb vista inigualables sobre la costa i el Golf de Salern.  

Tornada al nostre hotel. Sopar i allotjament. 

 Herculà – Vesuvi          Divendres, 14 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Herculà, on visitarem les excavacions arqueològiques que junt amb Pompeia són 
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i un perfecte testimoni de la vida en una ciutat típica romana. Més petita que 

Pompeia però més rica respecte als objectes i murals de valor incalculable, a més d’edificis importants com les termes, 
el teatre, el gimnàs i cases d’interès cultural. Fundada segons la llegenda per Hèrcules, va ser enterrada per l'erupció del 

Vesuvi l'any 79 d.C. Un lloc de memòria que conserva un patrimoni cultural impagable, exemple d'un període històric 

caracteritzat pel seu estil de vida i la seva vida quotidiana. 

Després de visitar les ruïnes d'Herculà, ens desplaçarem cap al Vesuvi, dues experiències ben diferents, però que es 

complementen a la perfecció, el Vesuvi responsable d’enterrar i esborrar del mapa aquesta ciutat i que a l’hora, ha 
permès que ens faci arribar el seu testimoni fins al dia d’avui. Dinarem a la bodega “Cantine del Vesubio” on podrem 
gaudir d’una degustació de vins autòctons i on dinarem.A la tarda l’experiència serà al voltant del volcà, es considera 
l’únic actiu de l’Europa continental, des d’on veurem la fantàstica panoràmica del golf de Nàpols, des del Cap Miseno fins 
a la Punta Campanella. Tornada a l’hotel i sopar. 

 L’illa de Capri i Anacapri      Dissabte, 15 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i anem cap al port per agafar un ferri i traslladar-nos a  l’Illa de Capri. En arribar farem una ruta 
panoràmica en mini-bus per admirar la seva extraordinària bellesa i  visitarem els seus jardins d’August. Capri, una 

residència d'estiu escollida des de l'època romana, i un punt de trobada  per a poetes, escriptors i una gran quantitat de 

personatges llegendaris. La famosa Piazzetta di Capri és la plataforma per a una visita a la resta de l'illa. Tot a Capri 

recorda l'esplendor pel qual és coneguda l'illa: des dels espectaculars Jardins d'August (de la dècada de 1930), a la 

Certosa (Basílica) de San Giacomo, i les meravelloses vil·les envoltades de flors. Entre aquestes hi ha Villa Jovis, l'antiga 

residència de l'emperador Tiberi des d’on es pot admirar tant la badia de Nàpols com la costa d'Amalfi, com el port de 
Marina Grande. Dinar a un restaurant de l’Illa. Tornada al nostre hotel i sopar. 

 Sorrento           Diumenge, 16 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i visitarem  Sorrento, que  gaudeix d'una ubicació pintoresca en un penya-segat amb vistes al mar, 

així com al golf de Nàpols, el Vesuvi, Ischia i Procida. Passejant per petites botigues típiques en els seus encantadors  

carrers, podrem respirar l'aroma de les llimones i les taronges que creixen a prop i ensopegar amb els seus punts més 

imperdibles: la cèntrica Piazza Tasso, el claustre de San Francesco, els jardins públics de la Villa Comunale, la Basílica 

de Sant'Antonino, el Museu Correale di Terranova i el característic poble costaner de Marina Grande. 
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 Nàpols – Tornada a casa              Dilluns, 17 d’abril 

Després d’esmorzar ens traslladarem a Nàpols per fer la visita de la ciutat, la tercera ciutat d’Europa el segle XVII, l’època 

en què Carles III, que després seria rei d’Espanya. Esglésies, teatres i palaus es van acumular a la ciutat, i ho van fer 

amuntegant-se entre carrers estrets i en solars complicats enmig d’altres cases. La ciutat medieval va acollir a la ciutat 
barroca, i en aquest agermanament es va produir un embolic que avui ens sorprèn. Dinar en un restaurant local i trasllat 

a l’aeroport per volar a Barcelona. Un cop arribem, l’autocar del Club del Viatger ens recollirà i ens acompanyarà als 
punts de recollida del primer dia 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada pre-viatge per conèixer els companys de viatg i rebre l’itinerari definitiu 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge 

 Trasllats a/des de l’aeroport de Barcelona des dels diversos punts acordats 

 Vols directes a i des de Nàpols 

 Taxes i impostos inclosos 

 Facturació d’una maleta de fins a 20 kg per persona 

 Bus privat durant tot el recorregut 

 Guia castellanoparlant durant tot el recorregut 

 6 nits d’allotjament en un hotel de 4* a Sorrento 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa durant tot el viatge amb begudes incloses (vi+aigua) 

 Totes les visites, activitats i entrades, segons l’itinerari:  

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 Un obsequi del Club del Viatger per habitació 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel·lació. Preu: 70 € per persona 

 

Preus 

Preu per persona compartint habitació doble ……………………………….………………………………………….  2.595 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………………….....………….  425 € 
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Calendari de pagament 

Dipòsit de 800 € abans del 15 de gener 

Resta abans del 5 de març 

 

La política del Club del Viatger en respecte els vols i els trajectes en bus,  ha estat sempre calcular els 
preus incloent les taxes  i el carburant en el moment de la publicació del viatge en el catàleg i web, 
assumint les variacions en el moment de l'emissió dels bitllets uns dies abans de la sortida del viatge o 
amb del preu final del transport en bus, sense perjudicar el preu final publicat. 
A causa de les circumstàncies actuals ens veiem obligats a revisar el preu final dels vols i trajectes en bus 
implicats en cada viatge i en cas d'un augment significatiu compartir el sobrecost amb les persones que 
viatgin.  
 

Informació assegurances: 

ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I  D’ASSISTÈNCIA  AXA  VIP PLUS PREEX EXPERIENCE  “OPCIONAL”    
NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 
Trobem les següents millores, dins dels 34 supòsits inclosos en la pòlissa. 
 
ABANS DEL VIATGE:  
Podrà recuperar els diners del viatge:  
Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent. 
Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 
 
DURANT EL VIATGE: 
Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a  30.000 € ( trenta 
mil euros) com qualsevol malaltia greu. 
Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides. 
En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 100 € per dia. 
 
Exclusió important per part de l’assegurança:  
No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de fronteres. 
 
ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS EXPERIENCE - INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE 
No inclou cancel·lació 
Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a  3.600 € (tes mil sis-
cents euros) com qualsevol malaltia greu. 
En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 90 € per dia 
Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves 
cobertures, inclusions i exclusions. 

 
 
 
 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 


