Viatge cultural

L'esperit de la Toscana i la Umbria
Del 13 al 22 de maig de 2019

Presentació
Aquest curs-viatge està pensat per poder estudiar i entendre les arrels artístiques de la Toscana i la
Umbria i la seva esplendor a l'època del Renaixement (segles XV i XVI). Visitarem des d'Arezzo, alguns
dels grans centres artístics de la Toscana i voltants: Siena, Monteoliveto Maggiore, Urbino, Rimini,
Sansepolcro, Cortona, etc. I des d'Assís, visitarem les ciutats i pobles més bonics de la Umbria i les seves
joies artístiques: Spello, Foligno, Montefalco, Spoleto, Perugia i Orvieto. Finalment, retornarem a la
Toscana per visitar Prato i Lucca, dues ciutats plenes d'art i encant.
Dates
Del 13 al 22 de maig de 2019
Professora 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: pendent
Taxes: pendent
Suplement individual: pendent
Grup màxim
15 persones
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Agència gestora
Malaika Viatges
Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del professor especialista d’Arqueonet: Dr. Eloi de Tera
 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
 Vols anada i tornada.
 Règim alimentari pendent de determinar
 Totes les visites detallades al programa en privat
 Trasllat en bus privat a disposició segons itinerari
 Propines
 Assegurança d'assistència sanitària i cancel·lació
 Guia i dossier de viatge
Serveis no inclosos
 Taxes
 Menjars i begudes no detallats al programa
 Extres personals
 Cap altre servei no especificat en l’apartat anterior
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 Toscana i Umbria”
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 13 de maig de 2019 – ARRIBADA
Arribada a Arezzo des de l'aeroport i introducció del viatge a l'hotel, entrega del llibre i dels sistemes
d'audioguia. Temps lliure.
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Dimarts 14 de maig de 2019 – AREZZO
Des d'Arezzo, ens endinsarem en la figura de Giorgio Vasari, pare de la història de l'art, tot coneixent la
seva casa a Arezzo i els grans cicles murals que amaga. Visitarem també a San Francesco els
meravellosos frescos de Piero della Francesca sobre la història de la Vera Creu i d'altres de les joies de la
ciutat d'Arezzo, la majoria relacionades amb Vasari.
Dimecres 15 de maig de 2019 – AREZZO-URBINO-RIMINI-AREZZO
Avui anirem a un dels centres més importants del Renaixement, Urbino, ciutat natal de Rafael (pintor
que anirem trobant al larg del viatge) i també molt lligada al mateix Piero della Francesca que treballà
pel duc Federico da Montefeltro. Allà visitarem el Palau Ducal i l'Oratori de San Giovanni Evangelista, dos
obres magnes de la història de l'art. Des d'Urbino ens dirigirem a Rimini per visitar la porta d'August i el
Tempio Malatestiano, obra clau de Leon Battista Alberti.
Dijous 16 de maig de 2019 – AREZZO-MONTEOLIVETO MAGGIORE-SIENA
En aquest dia, ens dirigirem a les muntanyes del Sense, on arribarem al Monestir de Monteoliveto
Maggiore. Aquest monestir, un dels més importants d'Itàlia per a l'orde benedictí, conté el cicle mural
més gran dedicat a la figura del sant de Núrsia, un cicle pintat per dos cèlebres pintors renaixentistes:
Luca Singorelli i Il Sodoma. El primer el retrobarem a Cortona i a Orvieto. Un cop vist el magnífic cor de
fusta del monestir, exemple únic a tot Itàlia, ens dirigirem a Siena. Allà, un cop dinats, visitarem el gran
Duomo, cèlebre pel seu paviment historiat de marbre i la Libreria Piccolomini, pintada per Pinturicchio,
mestre de Rafael, que també col·labora en aquesta obra i pintor que retrobarem a la Umbria.
Seguidament, veurem un dels cicles murals més desconeguts però més impressionants de Siena, el de
l'Ospedale de Santa Maria della Scala. Únic exemple de cicle mural renaixentista dedicat a l'ofici
hospitalari i descinvulat de qualsevol temàtica religiosa o mitològica. Al Palazzo Pubblico, veurem les
grans obres de Simone Martini, Spinello Aretino i el famós cicle mural del bon i el mal govern de
Lorenzetti. Finalitzarem les visites, amb la basílica de Santa Caterina.
Divendres 17 de maig de 2019 – AREZZO-SANSEPOLCRO-CAPRESE-CAMALDOLI-AREZZO
Avui anirem cap a Sansepolcro, poble natal de Piero della Francesca, una de les figures d'aquest viatge.
A Sansepolcro hi veurem obres seves al Museo Civico, mentre que a l'esglèsia de San Lorenzo visitarem
la Pietat o Presentació del Cos de Crist del Rosso Fiorentino, una de les màximes obres del manierisme
florentí. Des de Sansepolcro ens dirigirem a Caprese, als peus del Casentino, on fins fa poc es
considerava que havia nascut Miquel Àngel Buonarroti, allà hi dinarem. Després de dinar, enfilarem la
muntanya per arribar fins a Chiusi della Verna, on avui sabem del segur que hi nasqué Miquel Àngel, per
continuar més amunt fins a arribar a un dels indrets més bonics i desconeguts de la Toscana, el
Monestir de Camaldoli. Lloc clau del monaquisme benedictí a la Toscana i indret privilegiat amb vistes a
tota la zona a més de trobar-se en un parc natural d'inusitada bellesa.
Dissabte 18 de maig de 2019 – AREZZO-CORTONA-ASSIS
Avui ens d'Arezzo i enfilem el camí d'Assís, fent una parada a Cortona. Un poble mític de la Toscana, en
el qual s'han rodat moltes pel·lícules que mostraven l'essència de la Toscana i que, a més a més, és ple
d'obres d'art d'alt nivell: Fra Angelico, Signorelli, Vasari, etc. Posteriorment, anirem cap a Assís, farem el
check-in al nou hotel i dinarem. En ben dinat, visitarem la colossal basílica de Sant Francesc i els grans
cicles de Cimbaue, Giotto i la seva escola, així com la basílica de Santa Clara.
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Diumenge 19 de maig de 2019 – ASSIS-SPELLO-FOLIGNO-MONTEFALCO-SPOLETO-ASSIS
Ja a la Umbria i des d'Assís, capital mundial de l'ordre franciscà, ens dirigirem a alguns dels pobles més
idíl·lics de la regió. Primer, a Spello, veurem els magnífics frescos del Pinturicchio, per després anar a la
propera Spoleto. A Spoleto veurem el Palazzo Trinci i tota la decoració interior d'aquest, una de les joies
més desconegudes del Renaixement italià. Després, en pocs minuts, en situarem a la bellíssima
Montefalco per veure el gran cicle mural dedicat a la vida de sant Francesc que hi pintà el cèlebre
Benozzo Gozzoli. Allà a Montefalco, on es produeix un dels vins més bons d'Itàlia -el Sagrantino-, hi
dinarem molt bé. Finalment, i després de dinar, anirem a Spoleto on veurem l'última obra al fresc de
Filippo Lippi al Duomo i l'esglèsia de san Pietro.
Dilluns 20 de maig de 2019 – ASSIS-PERUGIA-ORVIETO-ASSIS
Avui, des d'Assís, en l'últim dia a la Umbria, anirem als dos grans centres artístics de la regió, Perugia, la
capital, i Orvieto. A la primera, admirarem la millor obra del Perugino, els frescs del Collegio del Cambio,
la Fontana Maggiore, una de les més boniques del primer Renaixement, i la cappella di San Severo, amb
una façana gòtica magnífica. També hi veurem l'Arc dels Etruscs i el cèlebre ipogeu etrusc dels volumni.
Dinarem a Orvieto i, allà, a la tarda, ens meravellarem amb la façana del Duomo i les escultures que la
decoren, així com amb el gran cicle mural al fresc de Signorelli, la cappella di San Brizio. Veurem també
la chiesa di san Domenico i el Pozzo di san Patrizio.
Dimarts 21 de maig de 2019 – ASSIS-PRATO-LUCCA
Ens acomiadem d'Assís i la Umbria i retornem a la Toscana. Fem una parada a la bonica ciutat de Prato.
Allà, al Duomo, veurem la millor obra de Filippo Lippi i altres grans obres del Renaixement. Observarem
altres obres de Lippi i Botticelli, entre d'altres, a l'esglèsia dello Spirito Santo i al Museu de Pintura Mural.
Dinarem a Prato. Veurem una de les obres d'arquitectura més cèlebres del Renaixement, Santa Maria
delle Carceri, i al Museo Civico acabarem d'instruir-nos sobre el Renaixement pratenc. A la tarda, anirem
cap a Lucca, per passar-hi la última nit.
Dimecres 22 de maig de 2019 – LUCCA i TORNADA
En aquest últim dia, abans d'anar cap a l'aeroport, gaudirem de l'encant d'una de les ciutats més
boniques de la Toscana. Lucca ens soprendrà amb el seu Duomo romànic i la relíquia del Volto Santo o
l'escultura d'Ilaria del Carretto de Jacopo della Quercia. Visitarem també els altres edificis romànics de la
ciutat, San Michele in Foro i San Frediano, en aquest últim hi veurem un cicle mural molt bonic, però
desconegut, d'Amico Aspertini, pintor renaixentista, que hi il·lustra la història del Volto Santo. Abans
d'anar a l'aeroport, podrem visitar lliurement el romàntic passeig de les muralles de la ciutat o pujar a la
Torre Giunigi per observar-ne les seves vistes.
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 .
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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.
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
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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.
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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