Viatge final de promoció
COL·LEGI SANT PERE PASQUAL

ROMA 2019
ITINERARI
Dia 9 d’abril , dilluns.- VALÈNCIA – ROMA - …
Presentació a la hora prevista. a la cantonada de Pérez Galdos amb Mestre
Guerrero on prendrem l’autobús per anar a iniciar el viatge cap a Barcelona on
agafarem el Barco de la companyia Grimaldi a Civitaveccia ( el port de Roma ).
Allotjament en camarots .
Dia 10 d’abril dimarts.
Desdejuni i dinar al barco.
De vespada arribada la port de Civitaveccia on ens estaran esperant els autobusos per
traslladar-nos a l’ hotel , on deixarem les maletes.
Després inicarem un primer contacte amb la ciutat de Roma fent una visita pels voltants
del Coliseu, Foro, Piazza Venezia... Després de Dinar iniciarem les visites al centre de
Roma amb el Panteó...
Igualmente a la nit, després de sopar, anirem a visitar la famosa Piazza Navona
il·luminada i els seus voltants.

Dia 11 d’abril,dimecres - ROMA
Desdejuni a l’hotel.
Iniciarem la visita a la “ciutat eterna” amb la Bàsilica de Sta Mª Maggiore on podrem
admirar des d’uns esplèndids mosaics tardo-romans fins al teginat daurat amb el primer
or vingut d’Àmerica i que els Reis Catòlics oferiren al Papa valencià Alexandre VI com
a present.

Després de la visita anirem a San Pietro in Vincoli per admirar el Moises de Miguel
Angel i posteriorment anar fins el Coliseu per realitzar la seua visita.
Segons l’hora a la que acabem la visita deixarem temps per dinar o bé continuarem
l’itinerari previst per al dia, el qual contempla passar pel Circ Màxim de camí a la
“Bocca della verità” en Sta Mª in Cosmedin. D’allí i passant per l’illa Tiberina anirem a
Trastevere on visitarem el barri i Sta Maria in Trastevere.
Posteriorment baixarem fins el Tiber i travessant-lo anirem a Piazza Navona i des d’alli
passarem pel Panteó, deixant un poc de temps lliure abans de sopar en el restaurant “Il
delfino” que està situat a Corso Vittorio Emanuele II.
Després de sopar realitzarem una visita nocturna
pel centre de Roma acabant en la Fontana di Trevi
per a posteriorment anar ja cap a l’hotel per
descansar.

DIA 12 d’abril, dijous- ROMA
Després del desdejuni agafarem el metro en l’estació Termini per visitar el Vaticà i el
seu entorn.

Temps lliure per dinar en les immediacions del Museu i a la vesprada visita al castell
de Sant Angelo la riba del Tiber , l’Ara Pacis, el Mausoleu d’August, la piazza del
Popolo per acabar les visites en la Piazza Navona des d’on marxarem a Sopar al
restaurant Il delfino.
A la nit visitarem la la Piazza d’Spagna des de la qual tornarem a l’hotel per descansar.

Dia 13 d’abril, divendres.- ROMA - VALÈNCIA …
Desdejuni a l’hotel on a l’acabar ens estarà esperant l’autobús per tal de durnos a Ostia

ciutat romana
que podríem
Antica,
comparar amb Pompeia en quant que podrem passejar pels seus carrers, entrar en les
seues cases, termes, teatres.... després de la visita iniciarem el viatge fins a Cerveteri,

poble on es troba la major necròpoli etrusca
i que
visitarem després de dinar. Acabada la visita marxarem a L’Aeroport de Fiumiccino on
agafarem l’avió de tornada a les 19’35h de la vesprada , arribant a Manises sobre les
21’45.
Allí ens esperarà un autobús per traslladar-nos a la Cantonada de Pérez Galdós amb
Mestre Guerrero.
L ‘arribada a València està prevista sobre la 11’30 de la nit de l’13 al 14 d’abril de
2019.
Amb tot els direm als seus fills que els informen de l’hora d’arribada en quant
arribem a València i arrepleguem les maletes.

Recordatoris:
El present itinerari contempla les visites que estan previstes realitzar durant
els dies que estarem a Roma i l’ordre en el qual ens agradaria realitzar-les,
però l’experiència de viatges anteriors ens aconsella ser prudents en quant a
assegurar l’ordre de les visites, ja que factors externs com ara la
climatologia poden aconsellar realitzar canvis, sempre mantenint que al
final tot el que està previst veure es visite.
Els seus fills són menors d’edat i per tant solament poden eixir de l’estat
espanyol si estan degudament autoritzats pels seus pares o tutors
legals.
Necessiten el passaport ( si s’està en possessió del passaport no es
necessita l’autorització )o bé una autorització paterna visada per la
policia nacional i el dni en vigor ( la qual es realitza en les comissaries de
la policia nacional amb un model estandaritzat. Són molt importants
aquests requisits, si està caducat el dni o no es disposa de l’autorització
no els deixaran pujar al barco).

