
Viaxe cun roteiro singular no que Amigos dos Museos de Galicia pon a súa mellor parte. Itinerario que
ademais dos aspectos antolóxicos de Florencia e Roma, que todo amante da Arte debe coñecer, suma lugares
insólitos, nos que acouga a sensibilidade, o “genius loci” que os fixo posible. Recorrido entre Florencia e
Roma por terras de etruscos, de ligures, as bases da cultura da Toscana, da Umbria, o Lazio... Procuramos
un coñecemento integral, poético, no que museos, igrexas, palacios, interiores, exteriores se complementen
os uns cos outros, a fin de internarse nas orixes, na orixinalidade que nos permita concluír en que lle tocamos
o corazón á máis significativa Italia así como a momentos, lugares e obras claves na historia da cultura.
Viaxe para o que, ademais, contamos cun guía especialista e vello amigo, Hugo Romero: historiador, escritor
formado en Italia, que sabe o que significan as ilusións do viaxeiro que entrega confianza. Algo máis que
un guía que sabe aproveitar e entregar o tempo, sacando o mellor de cada lugar e de cada momento.
Tamén noso colectivo ten todas as ilusións postas neste retorno a lugares queridos.

Felipe-Senén

Día 1º.- CORUÑA - BARCELONA - FLORENCIA 
Saída do lugar indicado en dirección ao aeroporto de Alvedro. Trámites de facturación e embarque en voo

de Iberia a Florencia (vía Barcelona).

VOO PREVISTO 
CORUÑA-BARCELONA 07:00 hrs. – 08:40 hrs.
BARCELONA- FLORENCIA 11:30 hrs. – 13:15 hrs.

Chegada e traslado ao hotel, distribución de habitacións e encontro co noso guía para comezar coa visita
panorámica da cidade dende a basílica de S. Miniato, antolóxica do románico toscano, o cimeterio literario,
a praza Michelangelo... Despois continuaremos ao centro da cidade, para comezar un percorrido a pé,
veremos, entre outros monumentos, a praza do Duomo na que visitaremos o interior da nosa Señora, o
campanile e o Baptisterio. Nas súas portas dise que naceu o Renacemento. A simboloxía e a arquitectura,
únense neste lugar. Despois dun emotivo e inesquecible paseo a través da Historia da Arte, das tradicións e da
cultura florentina, trasladarémonos ao noso hotel. Cea e aloxamento. 

Día 2º.- FLORENCIA                    
Almorzo no hotel. Comezaremos a visita da igrexa de Santa María

Novella, de fachada renacentista, unha das máis importantes de
Florencia. Ademais do seu interior, coñeceremos tamén o seu claustro
e o ambiente tradicional do seu entorno. A continuación, visita da
basílica de San Lorenzo, coa súa antiga e nova sancristía de
Brunelleschi e Miguel Ángel respectivamente. A continuación
visitaremos o convento de san Marcos, escenarios da vida e obra de
Boticelli. Xantar. Pola tarde visita da igrexa da Santa Cruz onde se
atopan as tumbas dos persoais máis importantes da Toscana. A
continuación irémonos ao palacio Vecchio, situado na praza da
Signoria, para visitar o edificio que serviu de sede do poder durante a
época da república e despois residencia ducal. Aloxamento.

DIA 3º.- FLORENCIA 
Almorzo. Seguirá noso paseo pola cidade, agora pra visitar a Academia e no interior o famoso “David” de

Miguel Ángel, cima do Renacemento, entre os “Escravos”, así como unha representativa mostra das buscas
escultóricas do Renacemento. Pequeno e representativo museo. Visitaremos tamén a Biblioteca Laurenciana e
pasaremos polo Palacio Medici, entre outros antolóxicos do Renacemento Florentino. Xantar. Pola tarde
visitaremos o palacio dos Ufizzi, magnifico palacio deseñado por Vasari e convertido hoxe na máis importante
pinacoteca italiana. Aínda que é imposible enumerar todas as salas e artistas, convén resaltar a sala de
Boticelli, a sala de Verrocchio e Leonardo dá Vinci, etc... ao saír daremos un paseo polo Ponte Vecchio e
penetraremos no singular barrio do Oltrano, coa igrexa do Cármine e a capela dos Brancacci, decorada con
eses murais de Masaccio que anuncian o Renacemento... seguiremos para ver o atardecer ante a impoñente
fachada do Palazzo Pitti. Aloxamento no noso céntrico hotel. 

DIA 4º.- FLORENCIA – ARREZZO – CORTONA – CHIUSI – FLORENCIA 
Almorzo no hotel e saída cara a Arezzo, patria de Petrarca. Visitaremos a Basílica de San Francisco, con

frescos de Piero della Francesca, obra mestra da pintura italiana. A súa catedral conserva inigualables
vidreiras da Guillaume de Marcilla que, segundo Vasari, non eran obras humanas, senón “marabillas
descendidas do ceo para consolación dos homes”. Na marabillosa Piazza grande gozaremos da súa contorna
medieval e da fermosa fachada de Santa Mª della Pieva co seu esvelto campanille. Visitaremos tamén o
Palazzo Pretorio, sen dúbida o edificio renacentista máis importante que atopamos no centro da cidade e que
alberga unha importante biblioteca. Por último visitaremos o Museo Diocesano. Continuación da viaxe cara a
Cortona, onde daremos un paseo para coñecer as súas prazas e os seus diferentes monumentos, o seu tipismo.
Proseguiremos o noso percorrido cara a Chiusi, bordeando o lago de Trasimeno, ribeiras polas que
pasearemos. Tras o noso paseo, regreso a Florencia. Cea e aloxamento. 

DIA 5º.- FLORENCIA - PERUGIA - SPOLETO - ASIS 
Despois do almorzo, saída cara Perugia, onde coñeceremos un dos cascos antigos máis enxebres da

Umbria. Veremos a súa catedral, o palazzo Priori, a pedra Paolina. Despois continuaremos cara a Spoleto,
tamén na rexión de Umbria. Pequena e encantadora cidade, escenarios dunha gran historia: etruscos, Anibal,
Carlomagno, Barbarroja… etc. Xantar. De seguido dirixirémonos cara a Asís, onde visitaremos a Basílica de
San Francisco e a de Santa Clara, a basílica de Santa Mª. dos Anxos, coa Porciúncula, onde non perderemos
detalle en relación coa vida do Santo “Fratello”, con tanta devoción en Galicia. Cea e aloxamento. 

DIA 6º.- ASIS - ORVIETO - BOLSENA - BOMARZO - VITERBO
Almorzo e saída cara a Orvieto, onde tomaremos o funicular para acceder a este fantástico pobo.

Visitaremos a súa catedral cunha fachada que é quizais a máis brillante, colorista e impresionante de todas as
italianas. Pasearemos polas súas marabillosas rúas medievais e baixaremos ao pozo de San Patricio, deseñado
no século XI por Sangallo, a fin de dotar de auga á cidade. Continuación da viaxe ribeirando o lago de
Bolsena, o maior dos lagos italianos de orixe volcánico,
proseguiremos cara a Bolsena, rúas polas que daremos
un agradable paseo. Continuación cara Viterbo facendo
unha parada antes para visitar a Vila e os famosos e
alucinantes xardíns renacentistas de Bomarzo, o Parque
dos Monstros, capricho de Pier Francesco Orsini,
ecenarios nos que Mujica Lainez, ambienta a súa famosa
novela. Ao finalizar iremos a Viterbo a visitar o Palacio
Papal, lugar que foi sede pontificia no sc. XIII, cando o
papa Alejandro IV decide trasladar a Curia ata alí. Aquí
coñeceremos a igrexa de San Pedro. Chegada ao hotel,
cea e aloxamento.

DIA 7º.- VITERBO - FERENTIUM - TUSCANIA - SUTRI - VEIO - ROMA 
Despois do almorzo, inicio da visita dos diferentes pequenos pobos próximos a Viterbo, en primeiro lugar

Feremtium, antiga cidade etrusca, onde veremos as admirables ruínas do seu teatro romano. Prosecución da
viaxe cara a outra importante cidade etrusca: Tuscania, en cuxa acrópole se levantou o palacio episcopal e
a bela igrexa de San Pedro. Co encanto das rúas medievais, proseguiremos cara Sutri para ver os restos dun
antigo anfiteatro etrusco e a igrexa da Virxe da Roca, escavada na pedra. Continuación da viaxe por terras
etruscas para chegar a Veio, a máis importante obra da arte etrusco, coa súa necrópole. Polo serán,
continuación da viaxe cara a Roma. Traslado ao hotel. Cea e aloxamento. 

DIA 8º.- ROMA (TIVOLI) 
Despois do almorzo iniciamos a

visita da cidade con guía local,
comezando polo Museo Nacional de
Vila Giulia, dedicado á civilización
etrusca. A continuación na praza do
Popolo, entre outros lugares
visitaremos Sta. Maria do Popolo cuns
marabillosos cadros de Caravaggio.
Nas ribeiras do Tiber adentrarémonos
no altar de Augusto: o Ara Pacis,
celebrando as victorias sobre os galos
e en Iberia, de grande interese para
Galicia. Preto está o mausoleo de
Augusto. Pasaremos pola Piazza
Colonna, coa columna dedicada a
Marco Aurelio e enmarcada polos
Palacios Chigi, residencia do
Presidente do Consello de Ministros e polo palacio de Montecitorio, obra de Bernini, sede da cámara de
deputados e polo Palacio Madama, construído polos Medicis, e hoxe sede do Senado. De aquí pasaremos á
praza Navona coa fonte dos 4 ríos, obra mestra de Bernini. Seguidamente visitaremos o Panteón, cimo e
referente da arquitectura clásica romana, baixo a súa enorme cúpula repousan os restos dos reis de Italia e
de Rafael. Entre moitos outros puntos , cheos de clasicismo e tipismo romano, non deixaremos de visitar as
dúas igrexas próximas de Santa María sopra Minerva coa tumba de Frei Angelico e a igrexa do Gesu, do
arquitecto Vignola e onde descansan
os restos de San Ignacio de Loyola.
Tamén, e como non podía ser doutra
maneira pasearemos pola Fontana di
Trevi e pola piazza de España.
Xantar en restaurante. Pola tarde
saímos para Tivoli onde visitaremos a
Vila Adriana, cos impresionantes
restos dos que foron os edificios
palatinos do emperador Adriano e
onde paso os seus últimos días en
dourada prisión a raíña Zenobia de
Palmira. Visitásese o Palacio Imperial,
o teatro Marítimo, as termas, o ninfeo,
a biblioteca, a Piazza d´oro… etc. A
continuación visitásense os palacios e
xardíns, xogos de auga de Vila d´Este

O NOSO PREZO INCLÚE:

• traslados cidade-aeroporto-cidade
• avión ida e volta con Iberia desde Coruña
• Maleta facturada de 23 kg
• taxas aéreas
• guía acompañante HUGO ROMERO durante

todo o circuíto
• 12 noites de aloxamento
• taxas de aloxamento nas cidades italianas
• 7 ceas e 5 xantares (non se inclúen bebidas)
• auriculares durante todo as percorrido
• visitas con guías locais

- guía local de día completo os catro días de
Florencia

- entradas incluídas: Campanille, Baptisterio,
Academia, Convento San Marcos, Igrexa de
San Lorenzo, Biblioteca Laurenciana, Palacio
Medici, Igrexa Santa Maria Novella, Palacio
Pitti, Palacio Vecchio, Palacio Ufizzi, Palacio
Bargello, Igrexa de Santa Croce

• panorámica de Arezzo
- entradas incluídas: Basílica de San

Francisco, Museo Diocesano, Palacio
Pretorio

• Panorámica de Perugia 
- entradas a: catedral e palazzo do Priori

• panorámica de Spoleto
- entradas a: catedral e mausoleo

• panorámica de Orvieto
- entradas a: catedral e pozzo de San Patricio

• panorámica de Viterbo
- entradas a: Chiesa de San Pietro e palacio

Espiscopal

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:

Federico Tapia, 41 bajo 15005 A Coruña

[T] 981 216 600

Email: ilouzao@ciberviaxes.net

www.ciberviaxes.net

CIBERVIAXES

PREZO POR PERSOA
15 PASAXEIROS: 4.070 €
20 PASAXEIROS: 3.530 €
25 PASAXEIROS: 3.240 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 660 €

FORMA DE PAGO

Para titulares de tarjetas de crédito ABanca
el pago podrá fraccionarse en 3 meses sin

ningún tipo de interés ni de recargo

UNHA VIAXE DIFERENTE E ANTOLÓXICA
POLA HISTORIA DA CULTURA

Escravos de Miguel Ángel (Florencia) Bomarzo

Ara Pacis Augustae (Roma)

Teatro Marítimo de Villa Adriana
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• guía local de día completo os dous días de
Roma.
- entradas incluídas a: Vila Giulia, Santa Mª

do Popolo, foros romanos, Igrexas de San
Clemente, San Pietro in Montorio, tivoli coa
Vila Adriana, Palacio Imperial, teatro,
termas e biblioteca

• panorámica de Siena 
- entradas incluídas: Catedral e Palazzo

publico
• panorámica de San Giminiano

- entradas incluídas: Colexiata Romanica
• panorámica de Volterra 

- entradas incluídas: Catedral e Baptisterio
• panorámica de Pisa

- entradas incluídas a: catedral, Baptisterio e
Torre

• panorámica de Lucca
- entrada incluída: Catedral

• actividades extras incluídas:
- reserva de entrada á basílica do Santo en

Asís 
- entrada á necrópole de Veio
- entrada á necrópole de Cerveteri
- entrada á necrópole etrusca de Tarquina
- medios de transporte en Cinqueterre: tren e

barco

O noso PREZO NON INCLÚE
• bebidas en xantares e ceas
• servizos extras no hotel: lavandería, minibar,

etc
• maleteiros e propinas
• ningún servizo non especificado no apartado

anterior
• Seguro de cancelación: 70 €

HOTEIS PREVISTOS
Florencia: HOTEL LONDRA 4* 
Asís: HOTEL WINDSOR SAVOIA 3*
Viterbo: HOTEL MINI PALACE 4*
Roma: HOTEL TWENTYONE 4*
Siena: NH SIENA 4*
Pisa: GRAND HOTEL BONANO 4*

PRAZOS PARA OS PAGOS

• Depósito de 500 € entre o 05 e o 18 febreiro
• 2 prazo de 800 € entre o 19 febreiro e o 18

marzo
• 3 er prazo de 800 € entre o 19 marzo ao 22

abril
• 4 to prazo de 800 € entre o 23 abril ao 14

maio
• 5 to prazo e pago final con data limite 01 de

xuño

mandados construír, como refuxio dourado, polo Cardeal Ippolito d´Este, onde esquecer os desgustos da súa
intensa vida pública. Entre as súas innumerables fontes destaca pola súa orixinalidade a fonte musical
chamada da Fontana del´ organo. A última hora da tarde, retorno a Roma. Aloxamento. 

DIA 9º.- ROMA 
Almorzo. Empezaremos hoxe desde o monte Aventino, un dos sete

outeiros sobre os que se construíu Roma, visita moi agradable, non só
polas vistas que dende alí se teñen de tan preciosa cidade, senón tamén
por contar con algúns monumentos, como a Basílica de Santa Sabina.
Despois irémonos ata os foros Imperiais e ao Coliseo. O gran punto de
lecer da Roma antiga e o lugar da política, os foros simbolizan o poder
de Roma, cos seus templos, basílicas, como a de Santa María, a de
Letrán, o singular templo de San Pietro in Rotondo... os mercados, sen
dúbida un dos puntos primordiais da nosa viaxe. logo visitaremos a
igrexa de San Pietro in vincoli, onde se atopa o Moisés, peza cume do
renacemento así como a Basílica de San Clemente que visitaremos e que
é unha das máis antigas da cidade. Xantar e pola tarde visitaremos o
fermoso outeiro do Gianícolo, co templo de Bramante de San Pietro in
Montorio. Rematará o día no famoso barrio do Trastévere, onde se
concentra a vida e o tipismo. Piazza na que se atopa a antiquísima
Basílica de Santa María en Trastevere, a gran fonte desta praza serve
como lugar de encontro, onde tomar un típico xeado ou capuchino.
Traslado ao hotel, aloxamento. 

DIA 10.- ROMA – CERVETERI – TARQUINIA – GROSSETO – SIENA 

Almorzo. Saída cedo, seguindo a Via Aurelia, ribeirando o
Mediterráneo cara unha cidade que foi un dos maiores
emporios marítimos da civilización etrusca, a antiga Ceres,
visitaremos a súa fabulosa necrópole, en cuxas tumbas
reproducían non soamente a vida diaria, senón os sentimentos
e crenzas tal como poderemos observar. Ao rematar con esta
visita que deixa tan fonda pegada, sairemos cara a Tarquinia,
outras das cidade etruscas, onde coñeceremos a súa necrópole,
quizais a máis impresionante das deixadas por este pobo tan
exquisitos nas costumes, nos rituais, na xoiaría, na cerámica e
nos bronces que representan quimeras, monstros....
caracterizados polo colorido das súas decoracións pictóricas. A
fin de demostrar o que dicimos, visitaremos tamén o seu museo
etrusco, un dos máis famosos de Italia. Continuaremos cara
Grosseto, burgo medieval no que tamén visitaremos a súa
catedral. Prosecución da viaxe cara Siena, fermosa cidade
Toscana, iniciando a visita pola praza do Campo, onde ten
lugar a famosa carreira de cabalos do Palio. Entraremos na súa
Catedral, un dos máis belos edificios góticos da Toscana,
coñeceremos o palazzo publico. Pero onde está o encanto de
Siena e nas súas estreitas rúas medievais, á que asoman
templos, palacios, casas medievais. Cea e aloxamento en Siena.

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA 2018
“PORTAS ÁRTABRAS”

Rúa Sinagoga, 22 baixo. 15001 Coruña.

[T] 981 210 101 • correo@amigosmuseosgalicia.org • www.amigosmuseosgalicia.org

DIA 11º.- SIENA – SAN GIMINIANO – VOLTERRA – PISA 
Almorzo. Saída pola mañá á cidade de San Giminiano, un

dos lugares máis máxicos e representativos da Toscana
medieval: rodeada de murallas e con gran cantidade de torres
señoriais as que lle confiren ese particular pintoresquismo.
Destacamos a súa colexiata románica con marabillosas obras de
Jacopo della Quercia, Benozzo Gozzoli… etc. Finalizada a
visita proseguimos a viaxe cara a Volterra, burgo medieval
construído sobre un outeiro coutado por murallas etruscas,
aberta cunha monumental porta de arco ciclópeo. A praza de
Priori rodeada de palacios emociona ao visitante pola súa
beleza escenográfica. De aquí pasaremos á pintoresca praza
San Giovanni para visitar a súa catedral románica e o seu baptisterio. Prosecución da viaxe cara a Pisa, de
cuxo esplendor da república naval e mercantil conserva a xenuína praza dos Milagres. Comezaremos a visita
pola súa Catedral, visitaremos tamén a Torre inclinada, a que foi utilizada por Galileo para demostrar as
teorías da gravidade. Finalmente coñeceremos o singular camposanto, claustro - museo de esculturas gregas
e romanas, xunto a un interesantísimo conxunto de frescos. Rematada a visita desta praza, icono de Italia,
dirixirémonos á praza dos Cabaleiros, no centro de Pisa, onde destaca o conxunto formado pola igrexa de
San Estebo, o Campanille e o palacio dos Cabaleiros… Resto da tarde libre para gozar polos barrios que se
atopan a ambas beiras do río Arno. Cea e aloxamento.

DIA 12º.- PISA – EXCURSIÓN A CINQUE TERRE 
Almorzo. Durante o día de hoxe, sairemos da cidade para

dirixirnos cara á Spezia e desde alí con diferentes medios (tren
e barco) visitaremos os famosos pobos do Cinqueterre,
pintorescos pobos, entre cipreses, empoleirados sobre outeiros
ou en recodos da costa mediterránea da Liguria. 18 quilómetros
de costa rochosa, rica de baías, praias profundas, carreiros e
pistas de mulas con vistas que quedarán na nosa lembranza.
Cinque Terre é famosa por pobos como Manarola, pequena xoia
urbanística rica en casas-torre de estilo xenovés. Venezza
dominado polos restos dun castelo e unha torre cilíndrica
medieval do século XI. Monterroso “perla delle Cinque Terre” un antigo pobo de pescadores que captura a
nosa atención pola beleza da súa praia e a exuberante vexetación que sube polas rochas.... e xantar en
Portofino, pobo pesqueiro aberto a Piazzeta e a baía con casas de cor pastel, boutiques de luxo e mariscarías.
Porto de artistas e actrices, onde atracan luxosos iates. Dende a Piazzetta accedemos ao Castello Brown,
fortaleza do século XVI e museo de arte con vistas panorámicas do pobo e do mar Ligur. Pola tardiña,
impregnados dun solpor único, regreso a Pisa. Aloxamento.

DIA 13º.-PISA – LUCCA - BOLONIA – MADRID – CORUÑA 
Almorzo. Saída cara á cidade de Lucca, onde teremos a oportunidade de dar un paseo a fin de enxergar

as súas murallas, as atractivas prazas e fontes, as igrexas e os diferentes palacios renacentistas. Visitaremos
a catedral de San Martín, co insólito labirinto labrado en mármore, coñeceremos tamén a igrexa de San
Miguel. Xantar e saída cara ao aeroporto de Bolonia, tramites de facturación a fin de retornar, en voo cara
a Coruña (vía Madrid). Chegada e traslado en autobús.

VOO PREVISTO
BOLONIA-MADRID 18:50 hrs. – 21:15 hrs. 
MADRID-CORUÑA 22:10 hrs. – 23:25 hrs.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA 2018AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA 2018

DO 15 AO 27 XUÑO 2018

DOS ETRUSCOS AO
RENACEMENTO:

DE FLORENCIA A ROMA

San Pietro in Montorio (Roma)

Cerveteri

Tarquinia

Cinque Terre

San Gimignano
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