Viatge cultural

Nàpols, Pompeia, Herculà i Paestum
Sota les cendres del volcà
Del 20 al 24 de setembre de 2019

Presentació
La tràgica erupció del Vesuvi esdevinguda sobre les ciutats del Vesuvi l’agost del 79 presenta el
contrapunt positiu de permetre’ns, avui dia, passejar pels mateixos carrers que ho feien els romans ara
fa gairebé 2.000 anys. Amb una notable diferència, però: el silenci que cau sobre aquestes ruïnes tan
bon punt sortim de la Via dell’Abbondanza no era el tret característic de la vida d’aquells carrers a
l’antiguitat, molt més animats i sorollosos del que pensem.
En aquest viatge redescobrirem el dia a dia dels antics romans, de la mà del Dr. Carles Buenacasa,
especialista en món clàssic i autor de diverses monografies sobre la història i la vida quotidiana dels
antics romans, i acompanyants sempre per la distant i imponent presència del Vesuvi, a qui el déu Vulcà
mantingui adormit durant el nostre periple per la Campània!
Dates
Del 20 al 24 de setembre de 2019
Professor acompanyant
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat a la Universitat de Barcelona (UB).
Preus
Preu per persona en habitació doble: 1.695 €
Suplement individual: 310 €
Taxes aeroport: 75 €
Grup
Mínim de 10 persones i màxim de 15.
Agència gestora
Malaika viatges
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Serveis inclosos
• Professor-acompanyant d’Arqueonet des de Barcelona: professor Carles Buenacasa
• Guia local acompanyant privat de parla castellana, durant tot el itinerari
• Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel guia especialista d’Arqueonet.
• Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del guia especialista d’Arqueonet.
• Dossier de viatge en format digital a càrrec d’Arqueonet.
• Bitllet d'avió amb la companyia Vueling, Barcelona - Nàpols - Barcelona, en classe turista
• Transport privat durant tot l'itinerari
• Estada de 4 nits a l’Hotel Oriente, en règim d'allotjament i esmorzar.
• 4 dinars en restaurants locals, (aigua inclosa)
• Taxes d'allotjament
• Entrades a les excavacions de: Pompeia, Oplontis, Herculà, Museu Arqueològic Nacional, Paestum.
• Auriculars durant tot el recorregut
• Taxes i permisos
• Propines
• Assegurança d'assistència sanitària i cancel·lació fins a 2000 €
• Guia i dossier de viatge
Serveis no inclosos
 Els sopars.
 Extres personals.
 Taxes d’aeroports.
 Qualsevol altre concepte no indicat a l’apartat serveis inclosos
Vols previstos
Origen-Destí
BARCELONA-NÀPOLS
NÀPOLS-BARCELONA

Núm.vol
VY6502
VY6503

Data
20/09
24/09

Horari
19:20 / 21:15
22:00 / 23:59

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 Napols-Pompeia”
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).
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Programa detallat
20/09/2019: Barcelona – Nàpols
Maleta feta, bitllets a punt, documentació en regle, canvi de l’hora del rellotge... són alguns dels rituals
habituals que fem sempre que anem de viatge a qualsevol lloc. Però aquest no és un viatge més; no
anem gaire lluny, no ens cal molta documentació i ni tant sols hem de canviar l’hora. Bé, de fet sí que
l’hem de canviar però no dues o sis hores, sinó 2000 anys enrere, perquè aquest no és tant un viatge en
l’espai com en el temps. En efecte, al llarg d’aquest viatge coneixerem no tant sols les cases, els
monuments i les restes de la civilització romana, sinó que totes elles cobraran vida davant nostre a
l’igual que ho faran els rostres dels seus protagonistes preservats espectacularment sota les cendres
d’un volcà que, un estiu de fa molt de temps, va congelar el temps en una bonica regió de la Campania
romana.
Però comencem pel començament i posem rumb cap a Nàpols, la pàtria de la pizza Margherita i de les
famoses sirenes d’Ulisses! Ah, la bella Italia!
21/09/2019: Nàpols – Herculà – Oplontis (Vil·la Popea) – Nàpols
Agermanada en la desgràcia amb Pompeia, la visita a la vil·la d’Herculà, ciutat fundada pel diví
Hèrcules, ens permetrà explicar en directe el com i el quan de l’erupció, a partir dels imponents estrats
geològics conservats... metres i metres de tot tipus de materials expulsats pel volcà i que van anar
sepultant la ciutat capa a capa. I és que Herculà fou sepultada per uns allaus de fang tan enormes que
l’antiga platja, al peu mateix del jaciment, avui dia està a un parell de kilòmetres del lloc.
Tot seguit visitarem una de les vil·les més luxoses i més ben conservades del món romà, la Vil·la
Popea, a l’antiga estació termal d’Oplontis. Construïda per Neró per a la seva segona esposa Popea
Sabina, la vil·la presenta unes dimensions extraordinàries amb prop de 30 estances descobertes fins al
moment, un enorme jardí i tots els luxes haguts i per haver. Per sobre de tot, destaquen les seves
delicades pintures les quals, gràcies al seu perfecte estat de conservació (arriben a cobrir l’alçada de tot
el pis) són considerades entre les millors del món romà, i que avui podem veure tal i com uns més que
segurs espantadissos ulls romans les van contemplar en el seu darrer esguard. La vil·la de Popea
acostuma a ser una de les grans oblidades en els tours que es fan per la Campània i, no obstant, la
contundència de les seves restes (que inclouen els sostres) i la magnificència de les seves pintures ens
permetran reproduir el ritual del banquet romà in situ, acompanyats de la lectura dels textos del
banquet de Trimalció, que tan bé ens reprodueix el excessos i excentricitats a què donava peu la passió
dels aristòcrates romans per les arts culinàries.
Després de tantes emocions, podrem descansar tot sopant i compartint les sensacions viscudes en un
gran primer dia de viatge, abans de retirar-nos al cubiculum del nostre hotel.
22/09/2019: Nàpols – Pompeia – Nàpols
El dia d’avui és d’aquells que es recordaran llargament. Per a qualsevol persona, i molt més per a
aquelles que tenen un interès i una sensibilitat per la història, visitar Pompeia és com traslladar-se en
un instant a l’estiu de l’any 79 d.C., dies abans de la catàstrofe. De la mà del nostre guia i professor
podrem passejar pels carrers empedrats, entrar a les botigues, fer una cervesa en una taberna,
xafardejar les intimitats d’un prostíbul o enlluernar-nos amb el luxe i el gust de les més riques i elegants
vil·les de la distingida noblesa de la ciutat, a la vegada que respirem el mateix aire, sentim les mateixes
olors i veiem el mateix cel clar que, sota l’atenta mirada del gegant de foc adormit veien els confiats
habitants de la ciutat abans que despertés i tot canviés de cop.
Dedicarem el dia sencer a veure els estralls causats per la força del Vesuvi, però també la gaudiren de la
bellesa dels monuments i cases que, durant segles, van escortar les insondables capes de cendres i
materials piroclàstics allà fossilitzats. Tant espectacular va ser la seva troballa que fins i tot va significar
el naixement d’una nova disciplina científica, l’Arqueologia, tot i que aixecar les capes de cendres a base
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de voladures amb dinamita no es consideri avui dia com el més recomanable dels sistemes d’excavació
arqueològica!
El nostre periple per la ciutat no més tindrà un imprescindible vessant històrico-monumental, sinó que
aprofitarem per a reproduir davant els nostres ulls el ritme diari dels ciutadans que allà van viure fins el
fatídic dia de l’erupció del Vesuvi des que el nadó naixia i era aixecat en públic a l’atri de casa seva per
son pare fins que, un cop adult, s’alçava amb els primers raigs del sol i, després d’un exigu rentat una
mica felí, es llançava a gaudir de les sorpreses que li deparaven els carrers de la ciutat, les termes i els
edificis d’espectacles als quals els pompeians eren tan aficionats que encara avui dia conservem una
pintura en què es veu als hooligans pompeians esbatussant-se amb els habitants de la veïna Nucera pels
carrers entorn l’amfiteatre, una baralla tan sagnant i cruel que Neró els va tancar el camp... vull dir,
l’amfiteatre... durant deu anys!
23/09/2019: Nàpols
Esmorzar a l’hotel. Avui durem a terme una extensa visita per la ciutat de Nàpols, l’antiga Partenope,
fundada en honor de la sirena que, boja d’amor per Ulisses, es va suïcidar en aquest lloc per despit...
Per cert, no sé si ho he dia abans... Ah, la bella Italia! En primer lloc, visitarem les catacumbes de San
Gennaro, les més extenses del sud d’Itàlia, amb quasi 5.600 m2 excavats al turó de Capodimonte i que
acullen prop de 2.000 nínxols i 500 arcosolis. Situades a sota d’un dels barris més poblats i típics de
Nàpols, el barri della Sanità, 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
catacumbes al segle V. Cal destacar la petita “Cripta dels Bisbes”, on es van enterrar alguns dels
jerarques 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, tornarem centre de Nàpols per a visitar la “Napoli sotteranea”, un laberint de túnels,
piscines subterrànies i canals de captació d’aigua freàtica que conformen una veritable ciutat
subterrània, la qual recalca, però a la inversa, la ciutat en la superfície. Aquesta ciutat subterrània
s’estén sota tot el centre històric i, al llarg dels segles, ha rebut usos diversos, des de l’extracció de
pedra per a la construcció de la ciutat, fins a refugi durant la Segona Guerra Mundial , passant per altres
funcions com la d’aqüeducte de les ciutats grega i romana. En acabat, dinar a un restaurant local.
A la tarda, el nostre periple per la Campània culminarà amb 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. Aquesta institució compta amb la col·lecció més rica i valuosa d’obres d’art i
objectes d’interès arqueològic a Itàlia resultat de l’afany dels Reis de les Dues Sicílies d’acumular les més
belles peces artístiques dels romans, cas de la impressionant col·lecció Farnese. És aquí on trobarem tot
allò que no hem pogut veure a les cases de Pompeia i Herculà: les divinitats a què resaven, els llits en
què dormien, les escultures i fonts que decoraven els seus jardins, les taules en què menjaven, la
vaixella que feien servir per honorar els seus hostes, els mosaics que decoraven les seves estances, les
inscripcions que deixaven per tal que les seves no caiguessin en l’oblit i, fins i tot, els papirs que llegien
en les seves estones d’oci.
24/09/2019: Nàpols – Paestum – Barcelona
Esmorzar a l’hotel. Per aquells que encara no tingueu prou de ruïnes, avui us proposem dedicar tota la
jornada a visitar el jaciment arqueològic de Paestum (l’antiga Posidònia), d’una gran transcendència
històrica i reconegut per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat. La ciutat fou fundada pels sibarites
al voltant del segle VII aC fins que, dos segles més tard, va caure en mans dels lucans, potser, com a
conseqüència d’un cop d’estat en què aquests, com a població local, van arrencar als grecs el control de
la seva vil·la. En el 273 aC, Roma la va convertir en una colònia pròspera, concedint-li el seu nom actual
(Paestum), derivat del nom lucà Paiston. Només arribar, nosaltres travessarem les seves muralles
gregues, reforçades pels lucans i pels romans, per tal de dirigir-nos vers la zona excavada, una petita
part, en realitat, de tot el perímetre de la ciutat antiga. El jaciment arqueològic està bellament circumdat
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per tres majestuosos temples: a una banda, el Temple d’Hera, el més antic (s. VI aC), i el de Neptú (s. V
aC) i, a l’altra, el Temple de Ceres (s. VI aC). Entre ambdós grups monumentals, la ciutat es desplega
davant nosaltres a través de les seves cases amb mosaics d’opus signinum, la gran plaça del fòrum, els
comicis, el buleuteri, un petit odeó i un amfiteatre. A continuació, culminarem la nostre visita amb el
Museu Arqueològic, que conserva algunes de les peces arqueològiques més importants de la Magna
Grècia, cas dels frescos de la tomba del saltador (s. V aC). Acabada la visita, ens dirigirem vers
l’aeroport i, deixant a les nostres esquenes Paestum, la “ciutat de les roses”, adreçarem les nostres
passes vers Barcelona.
Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1.
2.
3.
4.

Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte d’aproximadament un 10% de l’import del
viatge. Tres mesos abans de la sortida, per a fer el tràmits de formalització de la reserva haurà de fer-se un ingrés fins a
arribar al 40% de l’import del viatge.
En cas que la reserva de la plaça es faci dintre als 3 mesos abans a la data de la sortida del viatge s’haurà de realitzar
directament el pagament del 40%, corresponent a la formalització de la reserva.
El darrer pagament (fins a arribar a l’import total del viatge) haurà de fer-se, com màxim, un mes abans de la sortida del
viatge.
Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament en el seu moment a les persones que hagin reservat
plaça en el viatge. Les dades bancàries són les següents:
CAIXABANK
c /c: ES75 2100-1358-11 0200237631
Beneficiari: MALAIKA Viatges SL

Documentació:
1.
2.

3.

En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del passaport (en cas que el
viatge ho requereixi), o bé del DNI.
Així mateix, en aquest moment s’informarà als viatgers sobre la documentació específica, tràmits a realitzar i qualsevol
altre requeriment necessari, segons el destí del viatge. 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)
Qualsevol canvi en relació al passaport (por pèrdua, renovació...) haurà de comunicar-se a MALAIKA Viatges S.L. abans de
la data d’inici del viatge.

Condicions generals
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 d’aquest viatge 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 fulletó/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.
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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. 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, 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 combinats 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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 i les despeses d'anul·lació (ocasionats
pels diferents proveïdors turístics- majoristes, companyies aèries, etc. -) i la penalització amb els terminis marcats pels
propis proveïdors.
El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
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.
El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de
l'agència majorista.
Conegut el desistiment, l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim de 14 díes,
deduïdes les despeses de gestió i, si s'escau, les despeses d'anul·lació justificades, i les penalitzacions.
Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara flets 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.
Política de cancel·lació:
Pagament a compte NO reemborsable

50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.

75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.

100% de despeses de cancel·lació a partir dels 7 dies abans de la data del viatge més despeses de gestió de
l’agència organitzadora.

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.
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