
Dimarts, 29 de desembre  

Visitarem SAN PIETRO IN MONTORIO, obra que 

els Reis Catòlics van encarregar al millor 

arquitecte de la ciutat al segle XVI, Donato 

Bramante. Una de les vistes més espectaculars 

de la ciutat. Després d’aquesta visita, coneixerem 

dues de les millors obres del gran pintor 

Caravaggio: la Crucifixió de Pere i La Conversió de 

Pau. Obres amagades a la Capella Cerasi. Per 

acabar la tarda, passejarem per la Via Margutta: un espai de pau amb exquisides 

galeries d'art, antiquaris, artesans i patis de veïns. 

 

Dimecres, 30 de desembre 

Sortida en autocar privat cap a Ostia Antica, 

va ser una de les més importants ciutats 

romanes. Veurem la calçada principal, 

"Decumanus Maximus" que travessa la 

ciutat mentre que a banda i banda els 

pòrtics dels edificis mostren les restes dels 

negocis que un dia van acollir tavernes, botigues, magatzems i fins i tot un teatre. 

Tornarem a Roma per admirar dues obres imprescindibles per entendre l’art del Segle 

XVII: San Carlo alle Quatro Fontane i Santa Maria della Vittoria.  

 

Dijous, 31 de desembre 

L’últim dia de l’any, ens dedicarem a passejar per la Roma “més descarada, la 

menys oculta i la més radiant “. 

TARDA LLIURE. 

 

Divendres, 1 de gener 

Disfrutarem “La Roma del silenci”, la què encara dorm després de la festa 

de “fine anno”. Visitarem una fascinant part de Roma que generalment és 

desconeguda pels turistes, l’ Isola Tiberina: l'Església de San Bartolomeo 

all'Isola, i la Torre Romànica del segle XII.  

Creuant el ponte Cestio  (62 a.C.) arribarem al Trastevere, a la Piazza in 

Piscinula, on es troba Casa Mattei, un elegant grup de vivendes de finals 

del S.XIV erigit per a les famílies nobles romanes. 

Caminarem buscant els racons més curiosos i desconeguts com el del  

Vicolo dell'Atleta, on hi ha  un edifici del segle XIII, amb inscripcions hebrees sobre la columna central. 

Aquesta és la Sinagoga més antiga del barri i acabarem a Santa Maria in Trastevere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE – 2220,- € 

EL PREU INCLOU 
Vols *Taxes aèries * Guia i autocar privats per al nostre grup  * Hotel de 5* en règim d’allotjament i 

esmorzar * Mitja pensió durant tot el viatge * Sopar i gran festa  de Cap d’Any *Conferències i 

acompanyament permanent per part de la professora Laura Benguerel * Totes les visites i les entrades 

necessàries * Assegurança de viatge * Acompanyament i assessorament permanent de Cetres* 
 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. En cada cas farem referència explícita de quina agència es tracta. 

El programa pot estar subjecte a canvis sempre per raons alienes a Cetres.. El preu final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en funció de les taxes aèries. 

 


