Dates
Del 21 al 30 de juny de 2019.
Professor acompanyant
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat a la UB.
Preus
Pendent de determinar
Grup màxim
15 persones.
Allotjament recomanat
Pendent de determinar
Vols recomanats
Pendent de determinar
Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del professor especialista d’Arqueonet: Carles Buenacasa Pérez.
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc.
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques a càrrec del professor especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge.
 Entrades a tots els llocs inclosos en l’itinerari.
Serveis no inclosos
 Vols
 Desplaçaments
 Àpats i begudes
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Inscripció
Per fer la inscripció i la reserva de places cal seguir els passos indicats a continuació:
1. Preinscripció. Es pot fer per qualsevol de les següents vies:






Per e-mail: enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Roma desconeguda”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352 o 695 528 467
Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona

Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva: un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
Programa provisional
Divendres, 21 de juny de 2019
 Trasllat a Roma. El vol és a càrrec de cadascú, per la qual cosa no hi haurà hora ni lloc de
trobada a l’aeroport, sinó que quedarem directament a l’endemà.
Dissabte, 22 de juny de 2019
 9h a 10h: Mitreu del Palazzo Barberini
 12h a 13h: Mitreu de Santa Prisca
 Per la tarda, visita de la muntanya Testaccio
Diumenge, 23 de juny de 2019
 10h a 11h: Basílica subterrània de Porta Maggiore
 11h: Porta Maggiore
 11.30h: Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme
 Fins a l’hora de dinar, seguirem un tram de les Muralles Aurelianes fins arribar a l’Amfiteatre
Castrense
 16h a 17h: Entrada dins l’aqüeducte Virgo (Aquedotto Vergine)
 17.30h: Visita exterior del rellotge d’August (Horologium Augusti)
Dilluns, 24 de juny de 2019
 9.30h a 10.30h: Horti Sallustiani
 11h a 12h: Trofei di Mario o Porta Magica
 13h a 14h: Ipogero di Via Livenza
 16h a 17.30h: Parc dels aqüeductes (Parco degli acquedotti) on es poden veuren trams molt
llargs i ben preservats dels aqüeductes que arribaven a la ciutat de Roma
 18h a 19h = Parco della Caffarella, on hi ha el Nimfeu di Egeria, una font d’època romana
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Dimarts, 25 de juny de 2019
 10.00h-11.00h: Via Àpia amb catacumbes ebraïques de Vigna Randanini
 11h a 12.30h: circ i vil·la de Maxenci
 12.30h a 13.30h: Tomba di Cecilia Metella
 Dinar a la zona
 16h a 19h: Villa dei Quintili
Dimecres, 26 de juny de 2019
 10h a 13h: Mausoleu dels Escipió + Mausoleu de Pomponi Hyles + Columbari de Vigna
Codina
 13h a 14h: Recorregut de les Muralles Aurelianes i Museu della Mura Aureliane
 16h: Museo di Scultura Antica Giovanni Barraco + Casa romana sotta il Museo
Barracco
 18.00h: Castra Pretoria, les restes del campament dels pretorians que vigilaven la seguretat
dels emperadors
Dijous, 27 de juny de 2019
 10h a 11.30h: Port de Claudi i de Trajà (Òstia)
 11.30h a 13.00h: Isola Sacra (Ostia)
 17h: Visitar la pared d’on penjava la Forma urbis Romae, a l’església de San Cosma e
Damiano
 17.30h: Arc de Gal·liè
Divendres, 28 de juny de 2019
 9.30h a 10.30h: Vil·la de Mecenes i Auditori
 11.45h a 12.45h: Domus Àurea amb ulleres 3D
 16h a 17h: Capella de San Silvestre amb les pintures de la Donació de Constantí a l’església
dei Santi Quattro Coronati
 17.30h a 18.30h: Església de Santo Stefano Rotondo al Celio
Dissabte, 29 de juny de 2019
 Visita de la vil·la Adriana, a Tívoli.
Diumenge, 30 de juny de 2019
 9.30h a 11.30h: Mausoleo de Santa Costanza i catacumbes de Santa Agnese
 Retorn a Barcelona per la tarda.
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