Viatge cultural:

Campània, sota les cendres del Vesubi
D
Deell 1188 aall 2266 ddee J
Juulliiooll ddee 22001155

Presentació
Si existeix una regió amb sabor mediterrani aquesta només pot ser La Campania. La ciutat de Nàpols, les Runes de
Pompeia i la Costa Amalfitana són algunes de les meravelles que el sud d’Itàlia ens ha deixat, amb una
gastronomia fabulosa, una gent amable i un clima envejable durant tot l’any. Aquesta regió típicament
mediterrània, ofereix també al visitant nombroses llegendes de l’antiguitat, on les pedres narren un passat gloriós,
sense oblidar-nos de magnífics paisatges costaners i de muntanya. Un viatge fascinant pel cor d’Itàlia!
Dates
Del 18 al 26 de juliol de 2015
Guia especialista
Professor Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
Preu per persona en habitació doble
Preu en habitació doble (grup 20 persones): 1.800.-€ / persona
Suplement individual: 275.-€ / persona
Suplement grup de 15 - 19 persones: 195.-€ / persona
Suplement grup de 10 a 14 persones: 495.-€ / persona
Grup màxim
20 persones
Agència gestora
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Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professor Carles Buenacasa
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet
 Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge
 Bitllets d’Avió anada i tornada en classe turista
 Taxes Aèries
 Transport en modern Autopullman a la destinació
 Assegurança d’Assistència en Viatge
 Hotel 4**** CENTRE CIUTAT
 Viatge en règim d’Allotjament i Esmorzar a l’hotel
 Dinars a restaurants locals
 Excursions i entrades indicades a l’itinerari
 Grup mínim 10 participants
Serveis no inclosos
 Tot tipus d’extres
 Tot allò No Especificat
 Dinar del primer dia (18/07)
 Dinar de l’últim dia (26/07)
 Sopars
 Begudes
 Assegurança Opcional de Cancel·lació 35 EUR
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge a la Campània”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.). Per tal de garantir la plaça es recomana
realitzar la paga i senyal abans del dia 10 de març de 2015.
Programa detallat
18/07 BARCELONA – NÀPOLS
Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada (2 hores abans de la sortida del vol). Facturació dels
equipatges i embarcament. Sortida amb el vol direcció a Nàpols. Dinar per lliure a bord (No inclòs). Arribada a
l’Aeroport de Nàpols i trasllat amb autocar a la ciutat. A la tarda, tindrem la primera presa de contacte amb
aquesta magnífica ciutat, capital de la regió de la Campània, coronada pel veí volcà Vesubi i que posseeix un
immens conjunt monumental en el seu nucli, declarat Patrimoni de la Humanitat. Tot passejant descobrirem els
magnífics carrers i places, com l’animada Via Toledo, la Galleria Umberto I, la Piazza Plebiscito, la Piazza Dante, la
Via Caracciolo i el bonic passeig marítim amb el seu port històric. També són importants les nombroses i

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

CAMPÀNIA, SOTA LES CENDRES DEL VESUBI

Viatge cultural
Arqueonet

riquíssimes esglésies, com la magnífica Catedral de San Gennaro, edificada durant el segle XIII sobre les runes
d’un temple romà, de la qual destaca la seva portalada neogòtica i un interior ricament decorat en diversos estils,
on sobressurt la capella del tresor amb la figura de San Gennaro i altres 51 escultures en argent. Tot seguit,
coneixerem la Basílica de Santa Restituta, just al costat de la Catedral, construïda al s. IV dC i reformada en
diverses ocasions, on cal destacar el Tabernacle del segle XVI, les pintures del sostre i la recarregada decoració del
Baptisteri de San Giovanni en Fonte. Acabada la visita, trasllat a l’hotel i allotjament.
19/07 NÀPOLS
Esmorzar a l’hotel. Avui durem a terme una extensa visita per la ciutat de Nàpols. En primer lloc, visitarem les
Catacombes de San Gennaro, les més extenses del sud d’Itàlia, amb quasi 5600 metres quadrats excavats al turó
de Capodimonte que acullen prop de 2000 nínxols i 500 arcosolis. Situades a sota d’un dels barris més poblats i
típics de Nàpols, el barri Sanitá, constitueixen un fragment important de la història de la ciutat, fortament
vinculada al del seu patró protector, San Gennaro, les restes del qual foren traslladades a les catacombes existents
al segle V. Cal destacar la petita “Cripta dels Bisbes”, on es van enterrar alguns dels bisbes napolitans així com la
majestuosa Basílica Major, que és fruit d’una àmplia transformació realitzada al segle V quan hi fou traslladat el
sant. A continuació, visitarem la “Napoli sotteranea”, un laberint de túnels, tancs i cavitats que formen una
veritable ciutat subterrània, la qual recalca, a l’inversa, la ciutat de la superfície. La ciutat subterrània s’estén sota
tot el centre històric i al llarg del segles s’ha utilitzat de diferents maneres, des de l’extracció de pedra per a la
construcció de la ciutat, fins que es convertí en aqüeducte i més tard com a refugi durant la Segona Guerra
Mundial. En acabat, dinar a un restaurant local. A la tarda, tindrà lloc la visita del Museu Arqueològic Nacional de
Nàpols, un dels primers establerts a Europa en un edifici monumental de finals del segle XVIII i principis del segle
XIX. Aquest museu compta amb la col·lecció més rica i valuosa d’obres d’art i objectes d’interès arqueològic a
Itàlia, on s’hi exposen més de 3000 objectes de valor exemplar en diferents seccions temàtiques i emmagatzema
centenars de milers d’artefactes que daten des de la prehistòria fins a l’antiguitat tardana. A continuació, visitarem
el Palazzo San Severo, un dels palaus del centre antic de la ciutat. L’edifici està dominat per la figura llegendària de
Raimondo di Sangro, príncep de San Severo VII de Foggia, que el va utilitzar com a residència privada, albergant a
l’interior una mena de museu privat de les col·leccions que ell mateix va inventar. Acabada la visita, tornada a
l’hotel i allotjament.
20/07 NÀPOLS – BOSCOREALE – OPLONTIS – HERCULÀ – NÀPOLS
Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap a la Vila Romana di Boscorreale, que de fet està formada per un
conjunt de viles romanes, majoritàriament d’estil rústic. Cal destacar la Vila Regina, l’única totalment reconstruïda i
restaurada i, per tant, l’única que es pot visitar. Es tracta d’una casa de camp en dos nivells, que data del segle I
aC però que posteriorment ha sigut objecte de diverses ampliacions. També són de notable importància la Villa
della Pisanella, la Villa di Publio Fannio Sinistore i la Villa di Boscotrecase e Terzigno. A continuació, visitarem el
Museu Arqueològic de Boscoreale que alberga troballes de les excavacions de Pompeia, Herculà, Oplontis, Stabia i
Boscoreale i ofereix una visió dels hàbits i costums de la vida romana, així com de la naturalesa d’aquest període.
Tot seguit, sortida cap a Oplontis per a visitar la Vila di Poppea, coneguda per les seves grans dimensions així com
per la qualitat dels seus frescos i per l’adornament de nombroses escultures en marbre que hi havia en aquella
època (avui es troben al Museu Arqueològic). Fou construïda a mitjans del segle I aC i després ampliada per
Claudiano. Dinar a un restaurant de la zona. A la tarda, visitarem les magnífiques runes d’Herculà, que, com
Pompeia, fou una pròspera i rica ciutat destruïda pel volcà Vesubi l’any 79 dC i es tracta d’un dels millors conjunts
arqueològics d’Itàlia, amb elements del que foren les Viles Romanes més luxoses de l’època, com la Vila dels
Papirs, la Palestra, el Teatre, el Col·legi dels Augustals, etc. Acabada la visita, tornada a l’hotel i allotjament.
21/07 NÀPOLS – POMPEIA – NÀPOLS
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí sortirem per a visitar les magnífiques runes de Pompeia, situades al marc del Parc
Nacional del Vesubi, antiga ciutat fundada pels Oscos i Samnites durant el segle V aC i que gaudí del seu màxim
esplendor durant la Roma Imperial, moment en el qual es varen erigir els seus edificis i monuments més singulars,
com la Porta Marina, l’Antiquarium, el Fòrum, la Vila dels Misteris, el Temple d’Apol·lo o la Basílica. Aquesta ciutat
va quedar greument ferida després d’un terratrèmol l’any 62 dC, però serà amb l’erupció volcànica del Vesubi l’any
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79 dC quan quedarà totalment destruïda, amb milers de víctimes mortals. Dinar a un restaurant de la zona. A la
tarda, temps lliure a Nàpols per a seguir aquesta fabulosa ciutat. Tornada a l’hotel i allotjament.
22/07 NÀPOLS – PAESTUM – AMALFI – NÀPOLS
Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap a la província de Salerno per a visitar el jaciment arqueològic de
Paestum, de gran importància i reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Fundada pels grecs al
voltant del segle VII aC amb el nom de Poseidonia, la ciutat fou ocupada successivament pels Lucans fins que al
273 aC. Roma la convertí en una colònia pròspera, donant-li el nom actual. A part dels valors culturals, la
importància de Paestum està relacionada amb l’excel·lent estat de conservació dels béns a partir dels murs,
construïts pels grecs i després reforçats pels lucans i romans. El més sorprenent és la visió dels tres majestuosos
temples col·locats en una plana verda que reflecteixen la llum de forma diferent segons les hores i les estacions.
Cal destacar el Temple d’Hera, el més antic (s. VI aC), el Temple de Neptú (s. V aC) i el Temple de Ceres (s. VI
aC). A continuació, visitarem el Museu Arqueològic, que conserva algunes de les obres més importants del sud
d’Itàlia, com els frescos de la tomba del Saltador de finals del segle V aC. També s’hi conserven les peces
eneolítiques de la necròpolis del Gaudo, a més a més de peces de l’època arcaica, clàssica i hel·lenística. En
acabat, dinar a un restaurant de la zona. A la tarda, sortida cap a Amalfi, on gaudirem de temps lliure per a
conèixer aquesta interessant ciutat portuària, declarada Patrimoni de la Humanitat i que fou una de les quatre
“Repúbliques Marineres” durant l’edat mitjana (juntament amb Pisa, Gènova i Venècia). Visitarem la Piazza i el
Duomo, d’una bellesa sublim, amb el seu claustre del Paradís i les boniques capelles interiors, i un preciós centre
històric replet d’esglésies, palauets i carrerons sinuosos. A una hora indicada, tornada a l’hotel i allotjament.
23/07 NÀPOLS – BAIA – CUMA – POZZUOLI – NÀPOLS
Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap a la localitat de Baia, situada al Golf de Pozzuoli i sobre una àrea
volcànica, fet pel qual compta amb multitud de fonts termals des de l’Antiguitat. El privilegiat entorn de Baia, amb
un clima saludable i la presència d’aigües termals, fou un lloc escollit per la classe dirigent romana. Allà s’hi
trobaven luxoses viles residencials, incloent àrees de propietat exclusiva de l’emperador August i dels seus
successors. Els vestigis i monuments d’època romana de Baia es troben englobats al Parc Arqueològic de Baia i al
Parc Arqueològic Submarí de Baia. En terra ferma, visitarem el Parco delle Terme, conjunt palacial amb les termes
de Venus, Sosandra i Mercuri; el temple de Diana; la piscina Mirabilis; la tomba d’Agripina; i el port militar de
Miseno. A continuació, visita de les restes de Cuma, ciutat grega creada al segle VIII aC i descoberta gràcies a les
excavacions que van requerir la destrucció d’un poble sencer. Dirigida en un principi pels samnites al segle V aC i
després pels romans l’any 334, Cuma va viure la seva decadència el 915, saquejada pels sarraïns. Des del 1994,
italians i francesos treballen al Parc Arqueològic de Cuma, d’on han tret a la llum moltes escultures i obres d’art.
Cal destacar, l’Acròpolis i l’Antre de la Sibil·la, a la part alta de la ciutat. Tot seguit, sortida cap a Pozzuoli, on tindrà
lloc la visita de l’Amfiteatre, construït a finals del segle I, en temps de l’emperador romà Vespasià, de la família
dels Flavis. Segurament construït pels mateixos arquitectes que el Coliseu, és el tercer amfiteatre per la seva
amplitud, amb capacitat per a 35.000-40.000 espectadors, inferior només al Coliseu i a l’amfiteatre de Càpua. A
continuació, visitarem el Temple de Serapis (Serapeion), construït en temps de Flavi, es va anomenar així pel
descobriment d’una estàtua de Serapis, però en realitat l’edifici és un “Macellum” o mercat públic de base
quadrangular i envoltat per un pòrtic de columnes de granit i cipolini. A causa dels terratrèmols, el mercat fou
malmès i amb l’enfonsament del terreny, les aigües termals minerals ofegaren l’edifici. Avui dia encara es poden
apreciar les restes de les botigues, molts elements de la construcció central i algunes columnes corinties de
cipolini. En acabat, dinar a un restaurant de la zona. A la tarda, tindrà lloc la visita del Parc Arqueològic de la Via
Puteolis-Neapolis, una important carretera romana construïda l’any 95 dC sota les ordres de l’emperador Domicià
per a facilitar l’accés des de i cap als ports importants de Puteoli (avui Pozzuoli) i Julio Portus (port d’amarratges de
la flota imperial occidental, formada per les aigües del voltant de Baia i Capo Miseno) al Golf de Nàpols. Per acabar
la jornada, farem una visita panoràmica pel Llac Averno, que ocupa el cràter d’un volcà extint, amb 3 km de
circumferència, i conegut com “la boca de l’infern” pel seu aspecte tenebrós. Tornada a l’hotel i allotjament.
24/07 NÀPOLS – CÀPUA – NOLA – NÀPOLS
Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap a la ciutat de Càpua, antiga capital de la Campània, situada a la
província de Caserta. Visitarem la veïna Santa Maria in Capua Vetere, on es troba la ciutat antiga, fundada
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probablement pels etruscos l’any 600 aC. Actualment s’hi poden observar algunes restes de l’aqüeducte d’August i
de l’amfiteatre, així com part de les muralles i un arc de triomf. Càpua fou un gran centre de gladiadors ja que
posseïa una escola on hi va ser Espàrtac, de la qual es va escapar amb 70 companys. Visitarem el Mitreu així com
el monument funerari de “La Conocchia”, construït el segle II dC, i on, segons la llegenda, fou enterrada Flavia
Domitilia, néta de l’emperador Vespasià, perseguit per l’emperador Domicià perquè ella era cristiana. Al migdia,
dinar a un restaurant de la zona. A la tarda, visita del poblat prehistòric de Nola (Croce del Papa), rebatejada pels
experts com “la Pompeia de la prehistòria” per la seva singularitat i excel·lent estat de conservació. Es tracta d’un
importantíssim jaciment arqueològic de l’Edat del Bronze Antic, situat a Nola i sepultat pel Vesubi fa quasi 4.000
anys, exactament entre el 1800 i el 1600 aC. La vila descoberta era formada per unes deu cabanes, en cada una
de les quals vivien entre 20 i 25 persones. Fou trobada amb totes les seves estructures perfectament visibles, tant
les seves cabanes com el seu mobiliari, objectes o els recintes pels animals. Acabada la visita, tornada a l’hotel i
allotjament.
25/07 NÀPOLS – CASTELLAMMARE DI STABIA – VESUBI – NÀPOLS
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí sortirem cap a la ciutat de Castellamare di Stabia, el nom de la qual prové d’una
antiga fortalesa, possiblement edificada pels sorrentins al segle IX prop del mar (“Castrum ad mare”). D’origen
itàlic, la seva existència es remunta a la meitat del segle VII a.C., com testimonien recents excavacions. Participà
en la guerra social contra Roma i fou destruïda totalment per les legions de Sila el 30 d’abril del 89 aC. Tanmateix
es va convertir en un important centre de residència de les famílies patricies romanes i fou enterrada, juntament a
Pompeia i Herculà, durant la violenta erupció del Vesubi l’any 79. Cal destacar les restes de dues magnífiques viles
gentilicies romanes de l’antiga Stabia: la Vila Ariadna i la Vila de San Marco. A continuació, dinar a un restaurant de
la zona. A la tarda, pujarem a peu al Vesubi, volcà actiu del tipus “vesubià” situat davant de la badia de Nàpols i a
uns nou quilòmetres de la ciutat. Té una alçada màxima de 1.281 metres i s’alça al sud de la cadena principal dels
Apenins. És famós per la seva erupció del 24 d’agost de l’any 79 dC, amb la qual foren sepultades les ciutats de
Pompeia i Herculà, entre d’altres. Els grecs i els romans consideraven que es tractava d’un lloc sagrat dedicat a
l’heroi i al semidéu Heracles/Hèrcules, del qual va prendre el nom la ciutat d’Herculà, situada a la base de la
muntanya. Acabades les visites, tornada a l’hotel i allotjament.
26/07 NÀPOLS – BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Al matí, disposarem de breu temps lliure a Nàpols per a seguir gaudint de la ciutat. A una hora
indicada, trasllat amb autocar a l’Aeroport de Nàpols. Facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció a
Barcelona. Dinar per lliure a bord (No inclòs). Arribada a l’Aeroport de Barcelona. Final del viatge i dels nostres
serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per la Campània.
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