
 

 
Puglia i Basilicata, el taló de la bota  
Del 21 al 28 de març 2023       8 dies / 7 nits 

 

PUGLIA, la part més meridional d’Itàlia, que arriba fins a EL TALÓ DE LA BOTA. Una 
encantadora regió amb 800 km de costa i paisatges polifacètics i grans planes que s’alternen 
amb afilats penya-segats de més de 1000 metres d'altura. En aquest viatge visitarem pobles 
qualificats com a Borghi più belli d'Itàlia, llocs Patrimoni de la Humanitat.  BASILICATA, 
encaixada entre les terres de Calàbria i Puglia. Els carrerons de Matera, ciutat del Sassi, 
Patrimoni de la Humanitat, ens permeten endinsar-nos en l'antiga aglomeració urbana formada 
per una densa xarxa de cavernes, excavades a la roca pels pastors per donar refugi a les seves 
famílies i al bestiar. 

 

 

Itinerari 

 Camí cap a Bari / Conversano           Dimarts, 21 de març 

Sortida en autocar des dels diferents punts de recollida cap a l’aeroport de Barcelona per volar  a Bari. En arribar ens 
espera el nostre guia que ens acompanyarà durant tot el recorregut. Trasllat a Conversano, una encantadora ciutat 
costanera. Durant les properes 4 nits ens allotjarem en un cèntric hotel. Després del check-in encara tindrem una estona 
per visitar-la i endinsar-nos en la seva llarga història que està esperant per ser revelada. Visitarem el museu arqueològic 
i el Castell. Sopar a l’hotel. 
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 Castell del Monte - Trani         Dimecres, 22 de març 

Esmorzar a l'hotel i  sortida cap al Castell del Monte, que corona, solitari però majestuós, un turó de 540 metres. Visita 
del Castell, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Va ser construït com a pavelló de caça i se’l considera l'edifici 
més críptic de tots els castells i fortaleses de Frederic II. Destaca per les seves vuit torres octagonals.  

Seguirem cap a l’orgullosa ciutat de Trani. Dinar i visita de  la ciutat, que va tenir la seva època de prosperitat durant les 
croades del segle XII i XIII. Moltes cases van ser construïdes amb la pedra calcària brillant pietra tranese. Al centre 
històric s’hi pot veure la cúpula blanca de la catedral, coneguda com la Reina de la Puglia-romànica i visitarem el seu 
interior.  Ens acostarem al barri jueu i al bonic port on trobarem barques de pesca i velers, així com una animada zona 
de bars i restaurants al llarg del passeig marítim. Tornada a Conversano per sopar i allotjament. 

 Gravina in Puglia – Matera “Basilicata”            Dijous, 23 de març 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Gravina in Puglia, ciutat de l’aigua i la pedra, un poble rocós característic emmarcat en 
un barranc creat per l’erosió de l’aigua. Farem un passeig pel seu nucli antic, entre el Ponde Acquedotto i l’espectacular 
Piazza Cattedrale. Dinar en un restaurant local, ubicat en uns antics estables i celler. 

Anem cap a la província de Basilicata per visitar Matera,  ciutat dels Sassi, lloc únic que ha passat a formar part del 
Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, juntament amb les seves nombroses esglésies rupestres. Un passeig pels 
carrerons de la civita, el nucli més antic de la ciutat, permet endinsar-se en l'antiga aglomeració urbana formada per una 
densa xarxa de cavernes, excavades a la roca pels pastors per donar refugi a les seves famílies i al bestiar. Una 
arquitectura arcaica, sense cap tipus de projecte, que ha donat origen a una autèntica obra monumental. Unes  15.000 
persones que hi vivien en la pobresa van ser evacuades el 1970 i mai no hi van voler tornar. Uns anys més tard se li va 
reconèixer el valor històric i arquitectònic, així com la singularitat de les cases cova i la vida va tornar a la "Sassi". Avui, 
hi viuen prop de 3.000 persones. Tornada a Conversano. Sopar i allotjament. 

 Polignano a Mare – Castellana Caves – Alberobello   Divendres, 24 de març 

Esmorzar a l’hotel i visita de  Polignano a Mare, un petit poble situat a la Costa Sud de Bari, que es caracteritza per alts 
penya-segats escarpats. Polignano és el bressol del cantant Modugno, que va cantar la famosa cançó "Volare". 
Passejarem pels idíl·lics carrerons per gaudir de la fantàstica vista del mar des de grans miradors. 

Després de Polignano ens traslladarem a les coves de Castellana. Aquest estrany laberint de coves ha estat un lloc 
d'exploració des de 1938 i es diu que és el sistema de coves més bonic de tota Itàlia. En el nostre recorregut, a 70 metres 
sota terra, ens sorprendrà la varietat d'estalagmites i estalactites, creades per la natura al llarg de milers d'anys. 

Dinar i visita de  Alberobello, Patrimoni de la Humanitat. Poble de l'interior de Bari que representa, sens dubte, la capital 
dels Trulls, nom que deriva del grec, que significa cúpula i fa referència a les antigues construccions còniques d'origen 
prehistòric fetes de pedra en sec, treta de les abundants roques calcàries de la comarca de Murgia. El centre històric 
està íntegrament constituït per aquests particularíssims i blanquíssims edificis de forma piramidal que el converteixen en 
un lloc únic i famós. Veurem com avui en dia experimenten un creixement real i s'han convertit en apartaments de 
vacances molt especials. Tornada a Conversano i sopar. 

 Locorotondo – Ostuni – Lecce       Dissabte, 25 de març 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Locorotondo, un dels pobles qualificats com a Borghi più belli d'Itàlia, gràcies 
principalment al seu centre històric en forma de cercle amb els edificis típics, petites cases de dues aigües amb sostres 
inclinats de teules grises. També és anomenada "Ciutat del vi blanc", ja que està envoltada de vinyes velles. 

Seguint el viatge ens acostarem a una fàbrica de gestió familiar, on els seus propietaris ens donaran la benvinguda. Ens 
explicaran com es produeixen els productes típics de Puglia, com ara el formatge, els embotits i l’oli d'oliva, i per 
descomptat tindrem l'oportunitat de degustar alguns d'aquests meravellosos productes durant el dinar. 

Trasllat a Ostuni, la città Bianca, que es revela darrere d’arbredes d'oliveres, al cim de tres turons a la província de 
Brindisi. El seu centre històric està ple d’esplèndids porxos barrocs amb enormes escuts familiars. Ens colarem pels 
carrerons que porten fins a la Catedral De Santa Maria de l'Assumpció del segle XV o a la Piazza della Libertà.  

Després de la visita, serà el moment d’anar cap a la segona destinació de la nostra estada, La ciutat de LECCE, a la 
comarca de Salento, dins de la regió de Puglia, l’autèntic taló d’Itàlia. Anirem cap a l’hotel,  on ens allotjarem les properes 
tres nits. Sopar. 
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 Lecce        Diumenge, 26 de març 

Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem el dia a LECCE, un viatge en el temps, la metròpoli del barroc del sud d'Itàlia i la ciutat 
més rica de Puglia. Gràcies a la seva extraordinària bellesa, Lecce és també coneguda com "la Florència del Sud". A 
l'entrada lateral de la catedral es pot admirar l'opulència del barroc bellament cobert per la típica pietra leccese. Ens 
sorprendran les habilitats dels mestres artesans, les figures de pessebre fetes de cartapesta (paper maixé). A la Piazza 
Duomo veurem impressionants monuments barrocs, com la Catedral, el campanar, el Palazzo del seminari i el Palazzo 
del Vescovo. Passejarem per la Basílica de Santa Croce i les restes de l'amfiteatre romà.Dinar i ens quedarà la resta de 
la tarda lliure per perdre’ns per aquesta ciutat. Ens tornarem a trobar a l’hotel a l’hora de sopar. 

 Otranto i Gallipoli            Dilluns, 27 de març 

Esmorzar a l’hotel i visita d’Otranto. La ciutat és coneguda com "la porta d’Orient", ja que només la separen 80 quilòmetres 
d'Albània. Aquesta ciutat portuària és el cor del Mar Adriàtic de Salento. Un lloc on a la gent adinerada de Lecce els 
encanta passar el seu temps lliure.  Entrarem a la catedral per admirar el seu paviment de mosaic de 800 m2, gairebé 
conservat en la seva totalitat. De camí a Gallipoli ens aturarem en una Masseria típica, per viure una experiència autèntica 
sobre la història del lloc i per gaudir d'un dinar amb productes locals.Seguriem cap a la nostra última sorpresa del viatge: 
Gallipoli, “la perla negra” de la costa de Salento. Kali polis, que en grec significa “bella ciutat”, té un origen ben llunyà.  El 
nucli antic de Gallipoli es troba al capdamunt d’una inexpugnable illa de roca. El 1785 es va estendre cap a la part 
continental, on es troba la nova ciutat.  Descobrirem el petit mercat de peix sota el castell i reconeixerem en el laberint 
dels carrerons el que els italians anomenen dolce vita. Ja acabades les visites d’avui tornarem cap a l’hotel de Lecce per 
gaudir de l’últim sopar d’aquest viatge en terres italianes. 

 Bari – Tornada a casa          Dimarts, 28 de març 

Esmorzar i  anirem fins a Bari, capital de Puglia, la segona ciutat més gran del sud d'Itàlia i una important metròpoli. La 
ciutat contrasta no només entre allò nou i antic, sinó també entre pobres i rics. En el sofisticat centre històric, els seus 
carrerons medievals ens portaran a la catedral de Sant Sabino i la Basílica de Sant Nicola. Tots dos són excepcionals 
exemples de l'arquitectura romànica. La part nova de la ciutat és moderna, sofisticada i contemporània, amb  establiments 
de luxe, boutiques i tres teatres. Trasllat a l'aeroport per embarcar en destinació a Barcelona,  on el bus del Club del 
Viatger ens tornarà als mateixos punts de recollida del primer dia. 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada pre-viatge per conèixer els companys de viatge 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 d’anada i tornada a Bari 

 Taxes i impostos inclosos 

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

 Bus privat durant tot el recorregut 

 Guia local de parla castellana durant tot el recorregut  

 4 nits d’allotjament en un cèntric hotel de 4* a Conversano 

 3 nits d’allotjament en un cèntric hotel de 4* a Lecce 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa amb les begudes incloses (vi i aigua) 

 Totes les visites, entrades segons l’itinerari 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 Un obsequi del club per habitació. 
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Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació amb cobertura fins a 3.000€  Preu: 90 € per persona. 

 

Preus 

Per persona compartint habitació doble ………………………….…………………………………………………….  2.995 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………….....…………………….  400 € 

 

Calendari de pagament 

Dipòsit de  800 € abans del 15 de desembre del 2022 

Resta abans del 10 de febrer del 2023 

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.  
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ASSEGURANCES BÀSIQUES I DE CANCEL·LACIÓ 

ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I D’ASSISTÈNCIA AXA VIP PLUS PREEX “OPCIONAL”  

NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 
Trobem les següents millores, dins dels 32 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, no per agreujament d’un accident ocorregut amb anterioritat a la 
formalització de la pòlissa. 

 Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

 A més dels 32 supòsits que trobareu inclosos en la pòlissa. 
 

 DURANT EL VIATGE: 

 Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit de fins a 50.000 € ( cinquanta 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 125 € 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 – 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. 

Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves cobertures, inclusions i 
exclusions. 
 
 
INCLUSIÓ IMPORTANT PER PART DEL CLUB DEL VIATGER EN TEMPS DE LA COVID-19: 
En el cas que ens veiéssim obligats a cancel·lar el viatge per motius d’estat d’alarma amb confinament a la nostra comunitat o  a la de 
destinació, el Club del Viatger s’ocupa del reemborsament  total del import del viatge 

 

 

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 

 

 

 

 

 


