Viatge cultural

Els secrets de l'Emilia Romagna i Màntua
Bologna, Ravenna, Ferrara, Parma i Màntua
Del 21 al 29 de gener de 2019

Presentació
Aquest viatge està pensant per conèixer una de les zones menys turístiques d'Itàlia, l'Emilia Romagna,
que conté tresors artístics sorprenents. A Bologna veurem una de les obres de joventut de Miquel Àngel,
la magnífica cappella Bentivoglio, l'Oratori de Santa Cecília (la “Capella Sixtina bolonyesa”) o l’increïble
Compianto de Niccolò dell'Arca, entre d'altres. Visitarem la ciutat d'or, Ravenna, joia del món bizantí i
testimoni d'una època imperial avui gairebé desapareguda. A continuació descobrirem els grans cicles
murals del Renaixement que amaguen alguns dels castells del Ducat de Parma, una joia absolutament
desconeguda, i visitarem els conjunts més rellevants de la ciutat de Parma amb obres del Parmigianino.
Com la Cambra de San Polo, el Duomo i el magnífic Baptisteri. Finalment, viatjarem a la Llombardia per
admirar la ciutat de Màntua, centre imperdible de la cultura renaixentista amb obres clau de tots els
temps, la Cambra dels Esposos d'Andrea Mantegna i la Sala dels Gegants de Giulio Romano. Dos
conjunts murals, només pel quals ja valdria la pena aquest viatge.
Dates
Del 21 al 29 de gener de 2019
Professor especialista
Eloi de Tera
Doctor en Història de l’Art i membre del grup ACPA de la Universitat de Barcelona.
Especialista en Renaixement italià
Preus
Preu per persona en habitació doble: 1.660,00 €
Taxes: 75,00 €
Suplement habitació individual: 385,00 €
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Grup màxim
15 persones
Agència gestora
Malaika Viatges
Pla de vols
BARCELONA - BOLOGNA
PALERM - BARCELONA

21 DE GENER
29 DE GENER

VY6522
VY6523

1430 / 1610
1655 / 1835

Companyia: Vueling
Hotels previstos (o similars)
BOLONYA – HOTEL REGINA 3*
http://www.zanhotel.it/hotel-regina-bologna
MÀNTUA - HOTEL CASA POLI 4*
http://www.hotelcasapoli.it/
Serveis inclosos
 Professor-acompanyant especialista d’Arqueonet des de Barcelona: Dr. Eloi de Tera.
 Llibre - dossier cultural elaborat pel propi professor Eloi de Tera.
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel guia especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del guia especialista d’Arqueonet.
 Bitllet d’avió amb la companyia Vueling, Barcelona–Bolonya–Barcelona, en classe turista.
 Facturació d’una maleta i reserva anticipada de seients.
 Estada de 8 nits als hotels detallats o similars.
 6 dinars en restaurants, amb aigua inclosa.
 City Tax.
 Servei d’auriculars
 Autocar modern durant els dies indicats del circuit, capacitat 20 pax.
 Visites detallades en privat i entrades a monuments segons itinerari.
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 2000€.
 Guia i documentació de viatge.
Serveis no inclosos
 Taxes
 Extres personals
 Cap altre servei no especificat en l’apartat ‘Serveis inclosos’
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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 Emilia Romagna”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça
electrònica i telèfon de contacte
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.).
Programa detallat

Dilluns 21 de gener de 2019. BARCELONA – BOLOGNA
Presentació a l’aeroport de Barcelona, a la terminal 1, dues hores abans de la sortida del vol, als taulells
de la companyia Vueling, on ens trobarem amb el nostre professor acompanyant Eloi de Tera, per
prendre vol en destinació Bologna. Arribada a Bologna, trànsfert privat a l'hotel, introducció al viatge,
entrega del llibre i dels sistemes d’autoguiat.
Temps lliure i allotjament.
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Dimarts 22 de gener de 2019. BOLOGNA
Esmorzar
En aquest primer dia visitarem els principals edificis de Bologna, començant per la Basílica de San
Domenico, on admirarem una de les obres de joventut més magnífiques de Miquel Àngel que forma part
de l'Arca de San Domenico. Seguidament, contemplarem la moderníssima expressivitat del Compianto
de Niccolò dell'Arca, una obra que resta inesborrable a la memòria. A la basílica de San Petronio hi
descobrirem els grans tresors que amaga, com per exemple una de les representacions de l'Infern més
colpidores del període medieval. Comentarem la Fontana di Nettuno de Giambologna i entrarem a veure
la catedral nova de San Pietro. A la tarda anirem a la Pinacoteca Nazionale, on ens endinsarem en les
obres dels principals pintors del Renaixement bolonyès. Ens aturarem sobretot a comentar la gran Santa
Cecília de Rafael.
Dimecres 23 de gener de 2019. BOLOGNA – RAVENNA – BOLOGNA
Esmorzar - dinar
Avui anem cap a Ravenna, la ciutat d'or. El gran testimoni vivent del que fou l'Imperi bizantí i el magnífic
art del mosaic que se'n derivà. Una ciutat única al món i irrepetible. Veurem Sant'Apollinare in Classe, a
els afores, amb les seves dimensions romàniques inusuals i els rics mosaics del seu absis. Sant'Apollinare
Nuovo, amb la magnificència dels seus mosaics que recorren tota la nau, ens sorprendrà, sobretot per
una de les primeres representacions dels Reis Mags. Visitarem també el Baptisteri Arrià i el Baptiseri
Neonià, dos petits exemples de les confessions diverses que tingué la ciutat. Anirem a San Vitale,
grandesa i luxe, on ens aproparem al gran món de Bizanci. El Mausoleu de Gala Placídia, petitesa dotada
de gran refinament, ens deixarà sense paraules. I finalment visitarem també la tomba de Dante, edifici
neoclàssic on reposen les despulles del gran poeta que morí exiliat de la seva Florència a la ciutat d'or,
on escrigué el Paradís.
Dijous 24 de gener de 2019. ELS CASTELLS DEL DUCAT DE PARMA
Esmorzar - dinar
Avui anem en autocar per la regió de Parma a la descoberta d'un món ben desconegut: la grandesa
artística que amaguen els nombrosos castells del Ducat de Parma. A Torrechiara, un dels més magnífics,
admirarem les grans decoracions murals que cobreixen les parets de tot el castell i la seva cambra d'or,
un dels cicles de pintura al fresc més destacats del segle XVI al Nord d'Itàlia. Visitarem la Fondazione
Magnani Rocca, un petit museu ple de grans obres de la història de la pintura universal. Anirem a
Fontanellato i, allà, veurem l'obra més bonica del manierisme del Parmigianino; un Manierisme
delicadíssim. Finalment, visitarem el castell de San Secondo Parmense, una joia incomparable, i la Rocca
Meli Lupi di Sorgana. Un dia per descobrir residències privades del Renaixement, un món que és
desconegut pel gran públic.
Divendres 25 de gener de 2019. BOLOGNA
Esmorzar
Avui, ens quedem de nou a Bologna on visitarem la capella més bonica del Renaixement bolonyès: la
cappella Bentivoglio a San Giacomo Maggiore. Al mateix complex, entrarem a admirar l'Oratori de Santa
Cecilia, un cicle mural dedicat a la màrtir romana i que es considera la “Capella Sixtina” de Bologna.
Visitarem dos dels grans complexes eclesiàstics de la ciutat, el més antic, Santo Stefano, i un dels més
desconeguts, però no menys magnífic, Santa Maria dei Servi. Finalment, ens endinsarem en un dels
museus més sorprenents i únics de Bologna, el Palazzo Poggi, on admirarem també els enganys
manieristes pintats per Pellegrino Tibaldi.

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

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

ELS SECRETS DE L’EMILIA ROMAGNA I MÀNTUA

Viatge cultural
Arqueonet

Dissabte 26 de gener de 2019. BOLOGNA – PARMA – BOLOGNA
Esmorzar – dinar
Aquest dia anem a la ciutat de Parma, una ciutat ordenada i brillant que ens robarà el cor. Hi veurem la
grandesa del seu Duomo i la bellesa dels frescos i les escultures del seu Baptisteri. L'obra més coneguda
del Parmigianino, la Camera di San Polo, no ens deixarà indiferents. Al Teatro Farnese i a la Galleria
Nazionale, quedarem impressionats per la riquesa artística que conté aquesta ciutat.
Diumenge 27 de gener de 2019. BOLOGNA- MANTUA
Esmorzar - dinar
Aquest diumenge deixarem Bologna i anirem cap a Mantua on passarem els últims dies del viatge.
Només per Mantua val la pena aquest viatge. Allà, la Cambra dels Esposos d'Andrea Mantegna i la Sala
dels Gegants de Giulio Romano, dos obres mestres de la pintura de tots els temps, ens esperen perquè
no les puguem oblidar mai més. Dues obres impossibles d'entendre i d'imaginar sense haver-les vist en
viu.
Dilluns 28 de gener de 2019. MANTUA
Esmorzar - dinar
Avui, visitarem el Teatro Bibbiena, un dels teatres més antics d'Itàlia i més sorprenents. Veurem una de
les obres més importants d'Alberti, la basílica de Sant' Andrea, on hi és enterrat Mantegna. Al Palazzo
d'Arco, admirarem un dels cicles pictòrics i astrològics més desconeguts del Renaixement. Estudiarem
dos dels edificis més emblemàtics de Mantua, la casa de Giulio Romano i l’església de San Sebastiano.
Dimarts 29 de gener de 2019. MANTUA – SABBIONETA – BOLOGNA – BARCELONA
Esmorzar - dinar
En aquest últim dia, de camí cap a l'aeroport, anirem a Sabbioneta. Una petita joia poc coneguda que
amaga el teatre de Scamozzi, deixeble de Palladio, un teatre preciós i únic. També visitarem el Palau
Ducal de la ciutat, ple de sorpreses artístiques. Després de dinar, ens traslladarem a l’aeroport de
Bolonya, per sortir en el vol directe de retorn a Barcelona.
Condicions generals del viatge
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració
del contracte i , en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de
condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ).
La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, suposa l'acceptació total de les presents condicions
generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte .
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin
en la documentació facilitada per la majorista .
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge
que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals .
Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest fullet / oferta ha estat realitzada per MALAIKA VIATGES
S.L., amb domicili a Enric Granados , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número de llicència :
GC:3373 , telèfon : 9301 011 176 i correu electrònic : malaika@malaikaviatges.com o per empreses majoristes del
sector que actuïn com els seus proveïdors.
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Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva , l'agència venedora es compromet a
realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de places
disponibles i al període per al qual s'ha sol·licitat .
* En el moment de la sol·licitud de la reserva , Malaika Viatges, SL , a través de l'agència venedora , podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent , com a màxim , al 20 % del preu del viatge la reserva
del qual sol·licita. Si es confirma la reserva , la suma entregada s'imputarà al preu del viatge . Si el consumidor
retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació , se li reintegrarà la suma dipositada , deduïdes , les
despeses de gestió de Malaika Viatges,, SL , (50 € per persona ) , així com les despeses de gestió de l'agència
venedora .
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent al 40
% del preu del viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte . Si el
consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini raonablement breu
que li fixi . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l'agència , s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del
consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de
transport , bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions
que formen el viatge combinat . Si el consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè
l'efectuï en el termini que li fixi . Si no li fixa termini , s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7
dies abans de la sortida .
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades , s'entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
Preu
Els preus dels viatges combinat són calculats en base als tipus de canvi , tarifes de transport , cost del carburant,
taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas de circuits que
incloguin dos o més països , el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data .
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost
dels transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els
d'aterratge , embarcament o desembarcament en ports i aeroports ), nombre de participants i en els tipus de canvi
aplicats al viatge .
Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge combinat
per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior , ho ha de notificar al consumidor al més aviat ( per
escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada ), a fi que pugui optar per
acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte ( si aquest s'ha formalitzat ) .
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la
reserva , haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (aquesta agència
cobra 50€ de despeses de gestió per persona), les despeses d'anul·lació (ocasionats als diferents proveïdors
turístics- majoristes, companyies aèries, etc . -) i una penalització consistent en el 5 % de l'import total del viatge
si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 11 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge el 15 % si es
produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 25 % si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100 % si no es
presenta a la hora prevista per a la sortida.
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2 . El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major . A aquests
efectes , es considerarà causa de força major la mort , l'accident o malaltia greu i sobrevinguda del consumidor o
d'alguna de les persones amb qui convisqui que li impedeixi participar en el viatge .
3. Tanmateix , encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions ( ja sigui per produir-se la cancel·lació amb
anterioritat als 15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de força major) en
tots els casos, el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que produeixi el desistiment .
4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l'agència majorista .
5. Conegut el desistiment , l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim
d'un mes , deduïdes les despeses de gestió i , si s'escau , les despeses d'anul·lació justificades , i les penalitzacions
.
6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara fleta
d'avions , vaixells, tarifes especials o altres anàlegs , les despeses de gestió , les despeses d'anul·lació i les
penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita l’agència.
Cancel·lació del viatge per part del organitzador
En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de
participants i per no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret al total
reemborsament de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d'indemnització,
sempre que l'Agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida .
Tampoc podrà reclamar cap indemnització , quan la cancel·lació del viatge per part de l'agència es degui a motius
de força major . Són causes de força major les circumstàncies alienes a l'agència , anormals i imprevisibles, les
conseqüències no haurien pogut evitar , malgrat haver actuat amb la diligència deguda .
*Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d’entrada, sanitaris i altres necessaris del país
o països a visitar en las següents pàgines web y telèfons: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00) y www.msc.es (Tel.:
901.400.100).
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