La Puglia
Dos grups:
Del divendres 10 al dilluns 13 de maig 2019 : TANCAT, NO
QUEDEN PLACES
Del divendres 27 al dilluns 30 de setembre
PREU: 1.420 €
Carnet Cases Singulars: 1.370€
Suplement habitació individual: 300€
PAGA I SENYAL: 300 €
* El preu és subjecte a disponibilitat de places d’avió en el moment

de fer la reserva

Itinerari
Divendres 10 de maig/Divendres 27 de setembre
Trobada a l'aeroport i vol directe a Bari.
A l’arribada a Bari trasllat al centre de la ciutat i visita
privada al Teatre Petruzzelli, seu del teatre operístic de
la ciutat.
A continuació entrada a l’Hotel.
Sopar lliure.
Dissabte 11 de maig/Dissabte 28 de setembre
Al matí, visita de la ciutat de Bari, amb els seus carrers
medievals de pedra calcària blanca. Visita de la Basílica
de Sant Nicolau del s.X. Al finalitzar la visita ens
traslladarem a l’Abadia Benedictina de San Vito
(propietat privada) del s.X. A continuació visita de la
Masseria Spina. Construcció rural típica de La Puglia.
Dinar a la Masseria Spina.
A la tarda, visitarem Polignano a Mare. Poble mariner
que s’accedeix a través del monumental Arc Marchesale
construït al s.XVI. Al finalitzar retorn a Bari.
Sopar lliure.
Diumenge 12 de maig/Diumenge 29 de setembre
Al matí visitarem Trani població on es troba la Catedral
de Sant Nicolau Peregrí construïda en època normanda.
Dinar lliure.
A la tarda trasllat al Castel del Monte, edifici construït
per l’emperador Frederic II característic per la seva planta
octogonal.
Trasllat a Matera i allotjament a l’Hotel.
Sopar lliure.
Dilluns 13 de maig/Dilluns 30 de setembre
Al matí visita de Matera, la ciutat dels “sassi”, cases
excavades a la roca on s’han filmat vàries pel·lícules
Trasllat a Bitonto.
Dinar lliure.
A la tarda visita de la Concatedral romànica de Sant
Valentí amb elements bizantins i àrabs. Per finalitzar es
podran admirar els dos racons més bonics de
l’arquitectura civil de Bitonto: el pati del Palau SylosVulpano del S.XV i la galeria oberta del Palau SylosCalò del Renaixement.
Trasllat a l’aeroport de Bari i retorn a Barcelona.

Reserva del viatge
S’ha de reservar plaça a
casessingulars@casessingulars.com i quan es rebi la
confirmació, s’haurà de realitzar una paga i senyal de
300 € a: La Caixa ES43 2100 3291 93 2200250379
(NOM, COGNOMS-PUGLIA)
CONFIRMACIÓ
Un cop realitzat l’ingrés, s’haurà d’enviar per correu
electrònic el justificant de pagament a
casessingulars@casessingulars.com
ANUL·LACIÓ
Si en el termini de 7 dies naturals no s’ha fet el pagament,
s’anul·larà automàticament la reserva.

Inclou
• Acompanyant d’un guia de Cases Singulars
• Avions BARCELONA-BARI-BARCELONA (el preu de
l’avió subjecte a disponibilitat i noves tarifes en el
moment de fer la reserva)
• Taxes d’aeroport
• 2 nits i esmorzar Hotel 4* a Bari en habitació doble i 1
nit Hotel 5 * a Matera en habitació doble
• 2 Dinars
• Entrades i visites comentades
• Trasllat en minibús privat
• Visites en castellà
• Assegurança de viatge amb cancel·lació inclosa
• Dossier informatiu i bossa de viatge

No inclou
• Maleta facturada, City Tax, qualsevol altre servei no
especificat
AGÈNCIA DE VIATGES
XL Viatges - Elisabeth Maragall
Pere Serafí, 31, baixos – Barcelona Tel. 93 254 00 80
elisabeth@xlviatges.com - www.xlviatges.com

