
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 BARCELONA – ROMA 
Sortida del  lloc d’origen direcció a l’aeroport de Barcelona per sortir en vol directe a la 

ciutat de Roma. Arribada i assistència del nostre guia local, trasllat a l’hotel, acomodació i 

dinar. Per la tarda farem una panoràmica de la ciutat en autobús, passant pels llocs més 

emblemàtics de la ciutat. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 

 

Dia 2 ROMA 
Esmorzar a l’hotel. Sortida en bus per dirigir-nos 

cap al Circ Massimo, Termes de Caralla i  

Catacumbes, on les visitarem per dins. Arribarem 

fins la Basílica de Sant Pablo Extramuros, després 

de passar per la Piràmide Cestia i la Porta 

Ostiense, ens dirigirem a Sant Joan de Letran i 

Sta. Maria la Major on farem la visita d’ambdues. 

Dinar. Trasllat a l’hotel. Tarda lliure. Sopar i 

allotjament. 

 

 

 

Dia 3 ROMA - AUDIÈNCIA PAPAL  
Esmorzar a l’hotel, Sortida a primera hora del matí 

per assistir a la Audiència Papal a la Plaça de Sant 

Pere. El guia ens posarà en antecedents de les 

històries dels Papes i dels qui van crear la famosa 

Ciutat del Vaticà. Podrem escoltar les pregàries de 

Francisco I, i unir-nos en el cant i l’oració. Dinar. 

Tarda lliure. Sopar i allotjament. 

 

 

 

ANY DE LA MISERICÒRDIA  



 

 

Dia 4 ROMA 
Esmorzar a l’hotel. Avui farem la visita als Museus Vaticans, es 

farà tant la vessant d’escultura clàssica com la pinacoteca i les 

principals estades dels Museus i de la Capella Sixtina. Entrarem 

amb el guia a la Basílica de Sant Pere on ens farà les 

explicacions de les escultures que podem veure, l’arquitectura i 

els significats religiosos així com la història que envolta aquelles 

parets. Dinar. Tarda lliure. Sopar i allotjament. 

 

Dia 5 ROMA – BARCELONA 
 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí ens endinsarem dins del 

cor de la Roma antiga. Entrarem a la vella ciutat de 

l’imperi Romà, passarem per les runes dels antics edificis 

dedicats als gladiadors, visitarem l’interior del Coliseu, el 

Palatino i els Foros Romans. Dinar. A l’hora indicada 

trasllat a l’aeroport per sortir en vol directe a Barcelona. 

Trasllat al lloc d’origen i fi dels nostres serveis. 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  A.C.A.    TEL: 93 318 65 95     de 9 a 13 hores  

Dijous 6 D’OCTUBRE a les 17h 
 

REUNIÓ INFORMATIVA i ENTREGA de DOCUMENTACIÓ per als 
que vagin al viatge: 
 
                                 c/ Provença 542 - esc. A - 1r 3a 


