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Presentació a l’aeroport del Prat, per sortir 
amb el vol de Vueling de les 15’35 h. en 
direcció Bari.  A l’arribada, amb el nostre 
autocar ens dirigirem a Manfredonia. 
Allotjament i sopar a l’hotel Regiohotel 
Manfredi 4*

Situada en el taló de la bota, una penínsu-
la banyada per dos mars que bascula 
entre la costa abrupta del mar Adriàtic i 
les platges d’arena del Jònic, la Puglia és 
una de les regions més fascinants del 
Mezzogiorno, la zona sud d'Itàlia. 
La pau que es desprèn dels seus paisat-
ges i la tranquil·litat de les seves gents 
doten a la regió d'un ambient caracterís-
tic, una vida i un temps que passa a poc a 
poc, i un sol intens que il·lumina una cultu-
ra única. 

A més d'un extens litoral i suaus paisatges 
d'oliveres, vinyes i camps de cereals, pos-
seeix un patrimoni artístic i arquitectònic 
extraordinari. Castells normands, cate-

palaus i esglésies d'un barroc únic i pecu-
liars habitatges pagesos, són testimoni del 
pas constant de cultures i civilitzacions 
per aquestes terres.
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DIA 1

Després d’esmorzar ens traslladarem a 
Monte San’t Angelo, un dels indrets de 
peregrinació més importants d’Europa, 
declarat Patrimoni de la Humanitat l’any 
2011. La població, fundada pels longo-

massís de Gargano, a uns 800 metres 
d’alçada, i es caracteritza pels nombrosos 
carrerons estrets i costeruts del nucli 
antic medieval de Junno, que s’adapten a 

placetes, concorregudes escales i racons 
pintorescos. 

Dominada per les restes del castell i les 
muralles que han protegit la població al 
llarg dels segles, la passejada per la pobla-
ció ens descobrirà la Tomba dei Rotari, un 

baptisteri, construït on la tradició diu que 
fou sepultat el rei Rotari. Amb una estruc-
tura quadrada i una cúpula amb una 
alçada notable, hi destaca la decoració 
escultòrica dels capitells i baixos relleus 
així com les pintures murals.

Ben a prop hi trobarem l’església de Santa 
Maria Maggiore, una fundació antiquíssi-
ma que fou reestructurada per la mare de 
Frederic II el 1198 seguint l’estil romànic. 
En el seu interior hi podrem veure nom-
brosos frescos bizantins amb representa-
cions de sants i àngels. 

DIA 2
 



Constituint el centre neuràlgic de la Barle-
tta trobarem l’antiga catedral de Santa 
Maria Maggiore, construïda sobre una 

observar a la portalada d’estil romànic 
amb una ampliació d’època gòtica, que 
correspondria a part de la nau, la coberta 
i la capçalera.

També destaca l’església i l’antic hospital 
del Santo Sepolcro  un enclavament obli-
gat per aquells peregrins i croats que 
s’embarcaven al port de Barletta per 
dirigir-se a Terra Santa.  Les primeres notí-
cies documentals aquesta església daten 

-
ment gòtic tot i que amb elements d’èpo-
ques posteriors.

A tocar de l’església hi trobem un dels 
monuments que s’ha convertit emblema 
de la ciutat, el “Colós”, una escultura de 
bronze del segle IV d.C de més de cinc 
metres d’alçada i que podria ser un retrat 
de l’emperador Teodosi II. Aquesta colos-
sal escultura fou descoberta a la zona del 
port, on es degué enfonsar un vaixell 
venecià procedent del saqueig de Cons-
tantinoble el 1204, en el context de la 
quarta croada. 

Després de dinar (en grup), ens trasllada-
rem a Bari per començar a descobrir 
aquesta encisadora ciutat. 

Sopar lliure i allotjament a iH Hotels Bari 
Oriente 4*

Però si un nom ha quedat lligat a la pobla-
ció des de temps molt antics és el de 
l’arcàngel Miquel, que s’aparegué entre el 
490 i el 493 a un pastor. La cova de l’apari-
ció es va convertir en l’eix entorn el qual es 
va desenvolupar la població a partir del 
segle V i esdevindrà un gran santuari que 
atraurà a papes, sobirans i sants, pere-
grins i croats en el seu camí a Terra Santa.

Un imponent campanar gòtic i un doble 
portal ens donen la benvinguda al santua-
ri al qual accedirem a través de diversos 
trams d’escales que s’enfonsen a la roca, 

cova on han tingut lloc les diverses apari-
cions de l’arcàngel Miquel.

Al cor de la Gruta Sagrada es troba l'està-
tua de l'Arcàngel Sant Miquel que va ser 
tallada en marbre per Andrea Sansovino 
l'any 1507 i d’altres tresors artístics com la 

lapidari procedent de vàries excavacions.

Més tard ens dirigirem cap a Barletta, 
situada a la vall del riu Ofanto i banyada 
per les aigües de l’Adriàtic, en la que hi 
destaca de nou Il Castello, que conserva 

encara que els seus orígens són més 
reculats. Els historiadors locals parlen 
d'una poderosa fortalesa construïda pels 
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Esmorzar a l’hotel.

Començarem la jornada visitant Bari, 
coneguda durant molts segles com “la 
porta d’Orient”. Malgrat que Bari neix als 
peus de l’Adriàtic, sempre tenia la mirada 
posada cap a l’Egeu... d’allí arribaven les 
relíquies, les espècies, les naus i les rique-
ses que faran de Bari una ciutat cobejada 
per bizantins, normands, reis i empera-
dors.

Aquesta simbiosi cultural i social es deixa 
sentir encara avui en els carrers empe-
drats de la Bari Vecchia i el seu patrimoni, 
amb vetusts palaus i esglésies recòndites i 

d’olors i sabors orientals.

Des d’Orient van arribar l’any 1087 les 
relíquies de sant Nicolau que es veneren a 
la basílica amb el mateix nom, una arqui-
tectura amb aparença de fortalesa del 

-
des i una de les millors mostres d’escultu-
ra del romànic de la Puglia, que esdevin-
gué un important centre de peregrinació.

és la catedral, construïda sobre les ruïnes 
de la catedral imperial bizantina que fou 
destruïda el 1156 i de la qual se’n conser-
va una part del paviment original a l’inte-
rior de la nau. En el subsol visitarem la 
cripta, que ens descobrirà els fonaments 
època romana així com les restes de l’anti-
ga basílica cristiana. 

També és obligada la visita al Castello, una 

nombroses reconstruccions posteriors 
convertida avui en centre cultural.  

Les places són el cor de les activitats 
comercials i administratives de les ciutats. 
A Bari en són testimoni la Piazza Mercanti-
le, la Piazza Maggiore, la Piazza Grande... 

Si la Piazza del Ferrarese, que deu el seu 
nom a un negociant de Ferrara, Stefano 
Fabri o Fabbro, que va arribar a Bari al 

-
sos immobles de la plaça, testimonia la 
importància del port comercial, la Piazza 
Mercantile ens recorda la presència i la 
importància dels mercats i de l’antic 
govern de la ciutat ubicat al Palazzo del 
Sedile i la seva Torre del Rellotge. 

Trani, on 
dinarem (en grup).

Ciutat costanera i port de l’Adriàtic des de 
l’Edat Mitjana, es coneguda des d’alesho-
res per l’excel·lent producció de vi, el Mos-
cato de Trani, el conreu d’olivera i la pro-
ducció d’oli així com per les grans exten-
sions del conreu de cereals, ametllers i 

D’origen romà, l’antiga Turenum, fou ocu-
pada durant el període medieval pels 
longobards i bizantins, convertint-se en 
un dels ports més importants de l’Adriàtic, 
on embarcaven els croats cap a Terra 
Santa.  
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BITONTO, CONCATTEDRALE DI SAN VALENTINO

La gran importància que adquireix el port 
en època medieval farà possible l’assenta-
ment de notables famílies de l’aristocràcia 
i de rics comerciants, atretes per l’ascen-
dent comerç del Mediterrani, i la possibili-
tat d’intervenir en el govern de la ciutat, on 
s’hi instal·larà també una important comu-
nitat jueva.

Amb el mar com a teló de fons, entre els 
seus monuments més imponents desta-
ca, sens dubte, la catedral romànica. Dedi-
cada a Sant Nicolau, l’elegància del seu 

deixa sentir en el treball de la pedra, 
l’esveltesa del seu campanar o el treball 
en bronze de la porta, obra de Basianno 
de Trani datada el 1175. 

Després d’esmorzar ens dirigirem a 
Bitonto, situada a pocs quilòmetres de 
Bari i coneguda com la ciutat de les olive-
res per les grans extensions d’aquest 
conreu que l’envolten i que l’han lligat des 
d’antic a la producció d’un excel·lent oli 
d’oliva. 

La ciutat conserva bona part del períme-
tre de les antigues muralles amb algunes 
de les torres, com la Torre Angevina 

portes medievals com la Porta Maja i la 
Porta Baresana. 

Ben a prop trobem el Castell Svevo, aixe-
cat en temps de Frederic II amb una 
planta quadrangular, seguint el model 
dels castells croats i que protegí la ciutat 
dels embats enemics. 

Passejar pel centre històric de Trani és 
perdre’s per un petit laberint de carrers 
estrets i sinuosos amb nombroses mos-
tres d’arquitectura civil gòtica i construc-
cions religioses l’Església d’Ognisanti o la 
capella dels Templers, sense oblidar el 
traçat del call, la giudecca, testimoni de la 
comunitat jueva més important del Sud 
d’Itàlia que s’instal·là a la població durant 

quatre sinagogues. 

Finalitzada la visita a Trani, retornarem a 
Bari. Sopar lliure i allotjament.
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període renaixentista i ens permet passe-
jar entre elegants palaus com el Palazzo 
Sylos Sersale , amb un gran portal barroc 
o el Palazzo Regna. També destaca el 
Palazzo Sylos Calò, seu de la primera Gale-
ria Nacional de la Puglia.  

En el cor del nucli antic hi trobem la cate-
dral de Sant Valentí, de factura romànica i 
emplaçada on als segles V o VI hi hagué 
una primitiva església cristiana, descober-
ta en les excavacions arqueològiques, avui 
musealitzades, que es van portar a terme 

Ruvo di Puglia, coneguda també pel 
conreu de la vinya i l’olivera, i un dels cen-
tres històrics més importants de la regió, 
dominat pel duomo, una mostra més del 
característic romànic pullià i nombrosos 
palaus com el Palazzo Caputi, seu de la 
biblioteca municipal  el Palazzo Spada, 

relleus al·legòrics renaixentistes, el Palaz-
zo Avitaya, seu del consell municipal o el 

neoclàssic seu del Museu Arqueològic 
Nacional.  

També destacables són les esglésies del 
Purgatorio, de San Domenico o la dedica-
da a San Cosimo e Damiano.

Acabada la passejada per Ruvo di Puglia 
ens dirigirem al Castel del Monte, situat 
al Parc Nacional de l’Alta Murgia.

Després de dinar (en grup),  visitarem 
aquesta fortalesa, declarada Patrimoni de 
la Humanitat l’any 1996 per l’harmònica 
fusió de cultures que representa aquesta 
construcció:  els lleons que ens donen la 
benvinguda a l’entrada són romànica, 
l’ornamentació del paviment i els mate-
rials utilitzats en la seva construcció per-
tanyen a la cultura islàmica i els frisos que 
embelleixen el castell, són d’inspiració 
clàssica. Tot plegat, fa d’aquesta fortalesa, 
un fascinant exemple de l’arquitectura 
medieval.  

Construït entorn l’any 1240, Castel del 
Monte es convertirà en la seu permanent 
de la cort de Frederic de Hohenstaufen, 
un monarca amb una àmplia cultura que 
va determinar la construcció d’aquest 
castell amb un gran rigor matemàtic i 
astronòmic, tal com es desprèn de la seva 
planimetria, que pren com a punt de parti-
da el número vuit per generar els volums, 
alhora que la seva ubicació i posició, crea 
determinades simetries de llum en els 
solsticis i els equinoccis. 

Acabada la visita, retornarem a Bari. Sopar 
lliure i allotjament.
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Esmorzar a l’hotel.

Sortida cap a Matera, un enclavament 
habitat des del Paleolític on l’ecosistema 
humà s’ha integrat en perfecte equilibri 
respecte del paisatge.

Passejar pel centre històric de Matera 

Una densa xarxa de carrerons i la impres-
sió d'estar transitant per un pessebre de 
cartó pedra. Antiquíssims habitatges 
excavats a la tova volcànica. Un profund 
barranc travessat per un torrent. Teula-
des que serveixen de sòls a nous habitat-
ges en nivells superiors... van convertir 
Matera en Patrimoni de la Humanitat l’any 
1993 i li van atorgar l’apel·latiu de “segon 
Betlem”.

Entre les zones més antigues i importants 
destaca el barri Civita, amb la catedral 
romànica, una fortalesa natural situada en 
el cor de la ciutat antiga que constitueix, 
juntament amb el Sasso Barisano i el 
Sasso Caveoso, la part més fascinant de la 
“ciutat de pedra”. El Sasso Caveoso con-
serva gairebé intactes els seus habitatges 
excavats en la roca, els sassi, i des de la 
plaça principal, amb la bella església de 
Sant Pere Caveoso, es gaudeix d'un 
excepcional panorama sobre el barranc, 
amb el laberint de carrers, esglésies i habi-
tatges enclavats en els pendents.
També podrem visitar algunes de les 
nombroses esglésies rupestres de 
Matera, sobretot la imponent església de 
Sant Pere Barisano.

MATERADIA 5
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Als anys 50, la gent que habitaven les 
grutes van ser traslladades als barris 
moderns amb l’objectiu de portar a terme 
els complicats treballs de restauració dels 
sassi per retornar-los la seva bellesa origi-
nal.

Després de dinar (en grup) visitarem Alta-
mura, una ciutat d’origen medieval el 
centre històric de la qual conserva la 
forma el·líptica original així com els carac-
terístics claustri, espais interiors de forma 
quadrada als quals s’hi arriba a través de 
petits carrerons envoltats d’habitatges i 
petits palaus, l’accés als quals es fa a 
través d’escales. Els escuts de les façanes 
ens recorden les famílies de nobles i terra-
tinents que les van habitar.

Esmorzar a l’hotel.

Dedicarem el matí a visitar Alberobello, 
on hi descobrirem algunes de les cons-
truccions més populars i màgiques de la 
Puglia, convertits en el símbol de la regió, 
els trulli. Es tracta d’unes cases tradicio-
nals amb una forma molt particular que es 
troben a la Vall d’Itria, encara que els més 
coneguts són els de Alberobello, conside-
rats Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO.
Els trulli d’Alberobello es caracteritzen 
pels sostres cònics ornats amb una sim-
bologia molt particular. De fet, el seu nom,  
procedeix de la paraula grega tholos, 
paraula amb la que es designaven les 
construccions de forma circular. 

de pedra, normalment agrupades en 
reduïdes comunitats, sembla que tindrien 
el seu origen a l'Edat Mitjana. Original-
ment, les cases eren totalment còniques, 

parets blanques que podem veure avui 
dia. Les pedres grises amb què es cobreix 
la teulada són impermeables i es 
coneixen amb el nom de chiancarelle. Els 
símbols sobre la teulada estan pintats a 
mà amb calç i sembla que la seva funció 
seria evitar l’entrada dels mals esperits.
Els trulli d’Alberobello es van utilitzar 
inicialment com a allotjament per a page-
sos i agricultors, i són diferents els uns 
dels altres, ja que aquestes construccions 

La població també conserva part de les 
seves muralles així com algunes de les 
portes d’accés.

Visitarem la catedral, fundada el 1233 per 
Frederic II i acabada durant el període 

-
quejada per dos grans lleons, la rosassa 
amb quinze radis així com el cromatisme 
de l’interior barroc. Destaca també l’esglé-

la vida de Sant Nicolau.

Retorn a Bari. Sopar lliure i allotjament.
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Els materials utilitzats en la seva construc-
ció eviten l’entrada de calor a l’estiu i l’aïlla-
ment de les altes temperatures a l’hivern.

Després de dinar (en grup), visitarem 
Ostuni, una petita població de cases 
blanques de la província de Brindisi. En 
contrast amb el verd dels camps que l’en-
volten i el blau de les aigües del Mediterra-
ni, el nucli històric d’Ostuni recull la tradi-
ció medieval d’enguixar els murs de les 
cases d’època medieval, un material barat 
que s’utilitzava com a desinfectant natural, 
amb l’objectiu d’allunyar la devastadora 
epidèmia de pesta.

Al capdamunt del turó on s’assenta Ostuni 
hi trobem la catedral de Santa Maria 
Assunta, una construcció de mitjans del 

-
sejada pel centre històric d’Ostuni ens 
portarà a través de nombrosos carrerons, 

l’ajuntament i l’església de Sant Francesc, 
juntament amb l’obelisc de sant'Oronzo, 
una construcció barroca de l’any 1776, 
aixecat en honor al sant patró de la ciutat.
 
Acabada la visita ens dirigirem a Lecce. 
Allotjament a l’Hotel Mercure President 
 Lecce 4* i sopar lliure.
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Esmorzar a l’hotel.

Dedicarem el dia a visitar la població 
Lecce, una joia del temps del Barroc. 
Ciutat emergent sota el domini romà, en 
l'època de l’emperador Adrià es van cons-

-
bava al port,  l'actual Marina de San Catal-
do, convertint-se en un dels centres prin-
cipals de la regió. 

Amb la caiguda de l'Imperi Romà la ciutat 

normands, que van convertir Lecce en un 
comtat, erigint-se nombroses esglésies i 
convents. 

Amb els angevins, la ciutat es transforma 
amb l'ajuda de les famílies Brienne i Orsini 

en un important centre comercial. Carles 
V  porta a terme una reorganització urba-
nística de la ciutat, amb la construcció del 
castell, les muralles i l’arc del triomf, cone-
gut com la Porta di Napoli. S’inicia així 
l’anomenat “renaixement leccese”, un 

ciències, que va enriquir la ciutat amb 

riques famílies, nobles i nou-rics, que sem-
blaven competir en una mostra de creati-
vitat en les seves construccions.
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És així com a Lecce apareix una de les 
-

ciada per la teatralitat de l’estil i per la duc-
tilitat de la pedra local de color daurat i 
càlid, que permetia convertir-la en verita-
bles obres d’art.  
Ornament, fantasia i tècnica portades al 

decoració, disfressant les estructures, en 

fullaraca, fruites, motius perlats, herois 
-

ques, que es barregen amb les represen-
tacions més canòniques de sants, àngels i 
altres símbols religiosos.

El centre de la vida religiosa de Lecce es 
troba en la Piazza del Duomo, en el cor del 
barri antic, on hi descobrirem la catedral, 
els palaus del bisbat i el seminari i el cam-
panile. La catedral, acabada el 1230, va 
ser completament restaurada a mitjans 

Seicento italià.

basílica de Santa Croce, amb una façana 
ricament ornamentada que fou iniciada a 

en la manifestació més notable del Barroc 
leccese.

Testimoni de la dominació romana són 

ubicat a la Piazza Sant’Oronzo, sembla 
que  fou construït al segle II d.C. i tenia una 
capacitat per a 15.000 espectadors. El 
teatre, tenia una capacitat per a 5000 
espectadors i s’acompanya d’un museu 
amb les restes arqueològiques trobades 
al nucli romà.

Després de dinar (en grup), visitarem 
Otranto, la població més oriental d’Itàlia. 
El seu origen està en la fundació romana 

viurà un període de gran prosperitat 
gràcies  a l'intens trànsit comercial amb 
Orient i el pas els croats que es dirigien a 
Terra Santa. 

Dominant el port, destaca la construcció 
del castell per part del rei d’Aragó, envoltat 
per un ampli fossat i protegit per tres 
torrasses cilíndriques.
Visitarem la Catedrale dell’Annunziata, 
una joia de l'arquitectura romànica de la 

-
pai interior amb tres naus, molt auster, 
està decorat amb un sostre cassetonat 

mosaic de colors brillants amb escenes de 
la Bíblia i cicles èpics medievals. 

emmurallat, un laberint de carrers amb 
cases blanques, negocis tradicionals d’ar-
tesania i productes típics.  

Acabada la visita, retorn a Lecce.  Sopar 
lliure i allotjament. 

Esmorzar a l’hotel.

Disposarem de temps lliure per passejar 
per Lecce. A l’hora convinguda, trobada 
per fer el trasllat cap a l'aeroport.
Dinar lliure. 

Vol  sortida de Bari amb la companyia 
Vueling a les 18’30 h.  Arribada a les 20’45 
h. a Barcelona.
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EL VIATGE NO INCLOU
- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, telèfon, …
- 1 àpat al dia ni els que que coincideixin amb horaris de vol o aeroport.

EL VIATGE INCLOU

Reunió de presentació i documentació del viatge.

TRASLLATS EN CÒMODE AUTOCAR DURANT TOTA LA RUTA.

Mitja pensió als hotels o en restaurants amb begudes incloses.

Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant 
el viatge a càrrec del professor Àngel Morillas.

- Acompanyant de Te de Tertúlia.
- Guies locals a les ciutats on son obligatoris. 
- Entrades als monuments.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.
Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions 
amb bona qualitat. 

Assegurança de viatge i cancel·lació-

Vols anada: Barcelona - Bari
Vols tornada: Bari - Barcelona.
Vueling
Taxes d’aeroport.



SORTIDA BARCELONA
15:35h 

ARRIBADA BARI 
17:45h
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Hotel Regiohotel Manfredi 4*
Hotel Bari Oriente 4*
Hotel Mercure President Lecce 4*

HOTELS

PREUS
Preu per persona
En habitació doble: 2250 €
Suplement individual: 330 €
Grup mínim necessari: 20 persones
Grup màxim: 25 persones

SORTIDA BARI
18:30h

ARRIBADA BARCELONA
20:45h
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INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran con-
firmades fins que es formalitzi el 
pagament del dipòsit.
En el cas de viatges amb rutes d’autocar,  
els inscrits tindran preferència d’escollir 
seient per ordre d’inscripció.

PAGAMENTS
Al compte
ES63 0182 4619 61 0200392538      
D.OPERATRAVELLER.

1. Consultar disponibilitat de plaça:
culturals@doperatraveller.net (Degut 
a la pandèmia els grups són més reduïts i 
disposem de menys places).
Disposem de poques habitacions indi-
viduals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 900 € (en habitació doble) /
1030 € (en habitació individual) Abans 
del 12 de desembre de 2022.

3. Resta de 1350 € (en habitació doble) /
1550 € (en habitació individual) Abans 
del 20 d’abril de  2023.

IMPORTANT
-Indicar Nom complet de la / les per-
sones inscrites.
- DNI (enviar escanejat o foto per mail).
- Mòbil de contacte.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Qualsevol anul·lació d’un participant 
afecta les reserves i pagaments realit-
zats per al conjunt del grup.

Per això, a més de regir-se per les condi-
cions generals de la normativa vigent, 
les cancel·lacions tenen les següents 
despeses d’anul·lació:
 

A partir del pagament de la reserva 
del viatge, el 100% del preu del bitllet 
de transport. En cap cas es possible 
retornar l’import dels bitllets emesos 
i de l’assegurança de viatge. 
Més els següents percentatges sobre 
l’import total:

1. Despeses d’anul·lació en cas de 
cancel·lació per part del client.

- Entre 90 i 45 dies abans de la sortida 
del viatge: el càrrec serà del 20% sobre la 
bestreta pagada en concepte de reserva.

- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% 
sobre el preu total del viatge.

- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% 
sobre el preu total del viatge.

- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà 
del 100% del preu total del viatge.

- No presentació: No presentar-se a 
l’hora de sortida comporta la pèrdua del 
100% de l’import, qualsevol que sigui la 
causa.

NOTA:
Coneguda la desestimació, l’agència 
retornarà al consumidor les quantitats 
que hagués d’abonar, deduïdes les des-
peses de gestió i, si s’escau, les despe-
ses d’anul·lació justificades i les pena-
litzacions.
Una vegada efectuada una reserva d’un 
viatge, qualsevol modificació, canvi o 
cancel·lació té unes despeses de gestió 
que dependran de cada viatge.  

ASSEGURANÇA DE VIATGE
-Tots els assistents tenen inclosa en el 
preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA 
amb cancel·lació de viatge per una causa 
mèdica (no preexistents) o emergència 
familiar justificada. 

Es demanarà entrega de documents
podrà iniciar cap reclamació.
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per 
conèixer les cobertures amb detall.



NOTES DE VIATGE
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ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia 

info@tedetertulia.com
www.tedetertulia.com

tel. 93 757 81 01
mòb. 600470077

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

culturals@doperatraveller.net

Núria García – mòb. 617385799


