
 “Vacances a Roma” 
 viles i jardins d'estiueig cardenalici 

 del 12 al 18 de juliol de 2017 
 7 dies (6 nits) 

                                                                            

Les grans famílies aristocràtiques i cardenalícies de Roma, van buscar fugir del rigor de l'estiu a les
comarques properes. A 21 quilòmetres de Roma, Frascati, és la representant de l'elegant Campaña
romana. A 320 metres sobre el  nivell  del  mar i  de clima temperat,  l'esplendor i  la  riquesa del
paisatge, es va assentar en el curs del segle XVI com a destinació ideal per l'estiueig de nombroses
famílies romanes (Aldobrandini, Falconieri, Lancellotti, Torlonia, Grazioli, etc). Les nobles famílies
romanes van afavorir així el desenvolupament de la riquesa cultural i històrica d'aquest poble. Les
extraordinàries viles, els jardins i  els espectaculars jocs d'aigua entre fonts,  ninfeos i  escultures
realitzades per grans artistes (Maderno, Borromini, Fontana, Vignola, Pietro dóna Cortona, etc.)
són  admirables  obres  mestres  d'arquitectura.  Aquesta  singular  població  és  l'escollida  per  a
allotjar-nos durant aquest  viatge. Un lloc tranquil i fresc, que ens permetrà explorar còmodament
aquesta regió i els monuments de la capital, amb les joies dels jardins vinculats al Vaticà i a Castel
Gandolfo, la Vila Adriano i la Vila d'Este. A aquesta nòmina d'icònics jardins s'afegeixen creacions
més recent, però igualment fascinants, com a Nimfa o La Landrina.



PRIMER DIA:  Barcelona - Roma

Ens  trobarem  a  l'aeroport  de  Barcelona  per  prendre  l'avió  amb
destinació Roma.

Des de l'aeroport un autobús ens portarà fins a Frascati, la població
als afores de Roma que al segle XVII es va convertir en un dels retirs
preferits  de  les  nobles  famílies  romanes,  construint  un  increïble
conjunt de viles escampades en el boscós paisatge.

El  nostre  allotjament  en  aquest  viatge  serà  una  d'aquestes  viles
convertida  en  hotel,  vila  Tuscolana.   Aquí  realitzarem  el  primer
menjar del viatge.

A la tarda,  de la mà d'una experta  guia local,  recorrerem algunes
d'aquestes  viles  que  ens  servirà  per  introduir-nos  en  el  paisatge
circumdant  alhora  que  palpar  els  aristocràtics  estiuejos  de  les
famílies cardenalícies romanes. 

Sopar per compte de cada participant.

SEGON DIA :  VILLA  ADRIANO  i  VILLA D´ESTE

Esmorzar a l'hotel. 

Durant  el  matí  visitarem  una  de  les  grans  obres  mestres  de
l'arquitectura de tots els temps: vila Adriano. Més que un vila és tot
un complex arquitectònic amb nombrosos edificis envoltats de jardins,
fonts,  estanys,  teatres,  estadis.  Construït  per  l'emperador  nascut  a
Hispània,  Adriano, reflecteix el  seu cosmopolitisme, viatges i  enorme
cultura.   Una dels  ruïnes més evocadores  que ens  ha deixat l'Imperi
Romà i tot un amplíssim catàleg de jardineria de l'època.

Menjar inclòs al programa.

Si  els  emperadors romans havien escollit  Tívoli com a lloc  de repòs,
quan Roma va recuperar la seva capitalitat, fou també aquest l'espai
escollit  per  cardenals.  Vila  d´Este és  famosa  pel  seu  conjunt
espectacular de fonts i escultures. Un lloc que ha estat immortalitzat
per  viatgers  i  artistes,  que  van  passejar  pels  seus  jardins  i  van  ser
inspirats per ells. 

Retorn a Frascati i sopar per compte de cada participant.



TERCER DIA:  Estiueig papal, Castel Gandolfo i el llac Albano.

Esmorzar a l'hotel.

Si els cardenals havien escollit aquesta regió per als seus descansos, el
Papa no va ser menys. Castel Gandolfo és des de feixos segles o un
dels retirs preferits dels Papes. Situat al poble d'igual nom i sobre un
bellíssim  llac  volcànic,  el  llac  Albano.  Tindrem  la  rara  oportunitat  de
passejar pels jardins del palau -  els jardins Barbarini- i recórrer els
carrers i places del poble que s'estén als peus de la gran residència.

Menjar inclòs al programa.

A la tarda seguirem recorrent la zona, visitant alguns dels punts més
bells i interessants que envolten al llac Albano i els seus limítrofs. 

Retorn a Frascati i sopar per compte de cada participant.

QUART DIA:  Roma, els jardins i museus vaticans

Esmorzar a l'hotel.

Avui ens acostarem a Roma per endinsar-nos en l'estat Vaticà.

Al  matí  visitarem  els  jardins  vaticans.  De  nou,  tindrem  la  rara
oportunitat d'endinsar-nos més enllà dels  murs de la basílica de Sant
Pere i dels seus famosos museus vaticans, i visitar els seus espais verds.
De la mà d'una experta guia, recorrerem una part les 24 Ha. de jardins,
que  s'han  anat  construint  amb  el  pas  dels  segles,  sumant  capes
d'història i d'estil. 

Menjar  per  compte  de  cada  participant  en  el  cafè-restaurant  dels
museus vaticans.

A la tarda podrem gaudir de la visita per lliure dels museus vaticans i
la capella Sixtina. 

Retorn a Frascati i sopar per compte de cada participant.



CINQUÈ  DIA:    Nimfa, reconstruint el paradís

Esmorzar a l'hotel.

Al matí visitarem un altre jardí únic:  Nimfa. Construït al voltant de les
ruïnes d'un poblat medieval, la família propietari del lloc, va anar creant
aquests jardins, que a poc a poc, envaint vells murs, terrasses i camins
amb  la  sempre  presència  de  l'aigua,  esdevenint  un  dels  jardins  més
personals d'Itàlia i molt diferent de la resta de jardins  circumdants. 

Menjar inclòs al programa.

A la tarda visitarem la vila medieval de Sermoneta, coronada pel seu
imponent  castell  Caetani.  Una  imponent  fortificació  que  presideix  la
població i tota la plana circumdant, especialment Nimfa, amb la qual ha
guardat sempre una íntima relació en ser propietat de la mateixa família.

Retorn a Frascati i sopar per compte de cada participant.

SISÈ  DIA:  dia lliure

Esmorzar a l'hotel. 

Avui  tenim el  dia lliure per descansar  en els  magnífics jardins del
nostre  hotel  o  seguir,  per  exemple,  explorant  algun  dels
innombrables museus i monuments de Roma (Frascati té una bona
connexió de trens amb la capital).

SETÈ  DIA:  

Esmorzar a l'hotel.

Avui és el dia del nostre retorn, però abans tindrem temps de visitar
un altre jardí  únic:  La Landrina.  Un jardí  construït  en la  segona
meitat  del  segle  XX,  i  entre  d'altres,  trobarem  la  mà  del  cèlebre
dissenyador anglès Rusell Page.  Un jardí que barreja el millor de la
tradició italiana amb la dilatada història de la jardineria anglesa.

Menjar inclòs al programa.

Trasllat a l'aeroport romà per agafar l'avió de tornada a Barcelona.



INFORMACIONS  i  CONDICIONS  DEL  VIATGE

Preu (per persona):

Per reserves abans del 24 de maig de 2017           Per reserves a partir del 25 de maig de 2017

En habitació doble: socis    1,390 € En habitació doble:            socis     1.490 €
         no socis    1,420 €      no socis     1.520 €

En habitació individual: suplement 190 € En habitació individual: suplement 190 €

El preu inclou :
 Vol Barcelona-Roma, anada i tornada.
 Autocar privat per a tots els desplaçaments assenyalats.
 6 nits en hotel de 4 estrelles, en règim d'allotjament i esmorzar .
 Cinc dinars.
 Visites indicades en l'itinerari, amb les entrades en tots els monuments descrits.
 Guia acompanyant especialista en jardins durant tot el viatge.
 Guia local en algunes de les visites.
 Assegurança d'assistència en el viatge.

El preu no inclou :
Extres en general, com begudes i altres àpats no detallats a l'apartat “el preu inclou”, servei de bugaderia, propines,

trucades telefòniques, tasses turístiques,... i en general, tot allò que no apareix a l'apartat “el preu inclou”.
Assegurances de cancel·lació  del viatge. 

Altres informacions :

> Es poden realitzar sortides des d’altres ciutats, allargar l’estada o altres adaptacions que siguin de la seva
conveniència i interès. Pregunteu-nos preus i condicions.

> El programa de visites pot patir alguna variació de darrera hora per causes alienes a la nostra voluntat.
> Places limitades.

Inscripcions i condicions de pagament:
 600 € al fer la inscripció.
 Resta del preu total un mes abans de la sortida.

Forma de pagament
Ingrés per transferència bancària al número de compte: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepte “Viatge Roma” i el nom i cognoms de l'ordenant

Inscripcions 
1)  Fer la transferència bancària amb l'import a dalt indicat.
2) Enviar un correu electrònic a  info@bomarzo.es  amb les dades personals (nom, cognoms, telèfon de contacte,
número de soci d'AAJBB), adjuntant una còpia del DNI/NIF dels passatgers, i del justificant de pagament.

Organització tècnica
L'organització tècnica d'aquest viatge està  realitzada per  Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N,  amb número d'Agència de Viatges núm. 3593- Telèfon 616 294 744

Consultar les  Condiciones Generals del Contracte de viatge combinat  a l'apartat legal de la nostra pàgina web,
www.bomarzo.es

mailto:gardensfromspain@gmail.com

