
SARDENYA ARQUEOLÒGICA 
Descobrint l’antiga cultura dels Nurags 

De 27 de setembre al 04 d’octubre de 2021 

VIATGE D’AUTOR 
Acompanyats per la prestigiosa arqueòloga Núria Roselló 

 

Patrimoni Mundial de la UNESCO 



Sardenya és, per dimensions, la segona illa del Mediterrani, situada a menys de 
200 Km d’Itàlia. Un indret ple de restes arqueològiques i famós per la seva 

exclusiva Costa Maragda on estiuegen rics i famosos de tot el món. La seva 
millor època cultural va ser durant els segles X – VIII  a.d. C en què 

comercialitzava amb els Fenicis, però amb l’arribada dels cartaginesos, un 
seguit de pobles la conqueriren fins arribar a estar integrada dins de l’Estat 
Italià. Els seus habitants son clarament una barreja de múltiples cultures i 
civilitzacions, entre ells Romans, Bàrbars, Bizantins, la Corona Catalano-

Aragonesa, Anglesos, Napoleó i un bandolerisme propi, fet que li ha conferit un 
mestissatge cultural esplendorós. Una illa plena de sabors i essències !!!  

Itinerari (8 dies / 7 nits):  
 

27/09  BARCELONA - CAGLIARI - ALGUER  

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. Facturació dels equipatges, embarcament a l’avió i sortida amb el vol 
direcció a Cagliari. Arribada a l’Aeroport de Cagliari i sortida amb autocar cap a l’Alguer. Dinar en ruta en un restaurant. A la tarda, 
arribada a l’Alguer i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament. 

28/09  ALGUER, CASTELSARDO I PORTO TORRES 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, sortida per a visitar la localitat 
medieval de Castelsardo, antiga i històrica vila que s’alça dalt del 
cim d’un turó sobre el mar, posició d’on es pot gaudir d’una 
encantadora vista al Golf dell’Asinara. La veritable joia d’aquest 
lloc és el Castell medieval construït per la família Doria, que es 
troba a dalt del turó i al qual s’hi arriba després d’haver seguit els 
estrets carrerons del centre històric. És un centre òptim per fer 
compres d’artesania. Al migdia, dinar en un restaurant de la 
zona.  
A la tarda, sortida per a visitar la vila de Porto Torres, ubicada en 
el centre del Golf d’Asinara i coneguda antigament com “Turris 
Lybbisonis” pels romans, essent la segona ciutat en importància 
de l’illa de tal manera que encara conserva diversos i notables 
vestigis arqueològics d’aquell període. Visitarem la notable 
Església de San Gavino, un del monuments romànics mes 
interessants de tota l’illa, construïda en el segle XI pel gremi de la 
ciutat de Pisa i reformada a posteriori en estil romànic-llombard 
per acabar-la amb una esplèndida portada d’estil gòtic-català del 
segle XV. A l’interior de l’edifici s’hi troba la cripta amb les 
relíquies del sant i un notable sarcòfag d’estil clàssic romà. 
Acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.   

 

29/09  ALGUER, RUTA DE LES ESGLÉSIES BIZANTINES I ROMÀNIQUES  

 Esmorzar a l’hotel. Aquest matí durem a terme un dels itineraris 
més autèntics de Sardenya com es la Ruta de les Esglésies  
Bizantines i Romàniques del nord de l’illa. Són conegudes com 
“Les quatre magnífiques de Logudoro” (regió on s’ubiquen). 
Començarem per Sant’Antioco di Bisarcio, que fou seu de 
l’antiga diòcesi de Bisarchium entre el 1065 i el 1503. Actualment 
es troba aïllada en plena natura amb una bona panoràmica dels 
voltants i ressalta per tenir les escultures i decoracions mes 
ostentoses de totes les quatre esglésies. Posterior continuació 
cap a Santa Maria del Regno d’Ardara, que antigament fou 
l’església del castell d’Ardara, de clara influència de l’escola 
pisana i també llombarda i que fou notable per haver acollit 
diferents sínodes de l’arquebisbe Baldolino de Pisa al segle XII. Al 
migdia, dinar en un restaurant de la zona.  



 A la tarda, continuarem el recorregut cap a l’església de San 
Michele Salvenero, situada a la vora de la vila de Saccargia, que 
és clarament d’estil llombard, toscà i pisà amb dos edificis 
adossats posteriors del segle XVIII. Antigament hi havia una 
“Porta Santa” que s’obria durant un mes sencer a partir de la 
Festivitat de Sant Miquel Arcàngel, el 29 de setembre, en ocasió 
dels diferents pelegrinatges que s’hi feien. Finalment ens 
atansarem a la Santissima Trinità di Saccargia, certament una 
de les més belles i interessants, que es caracteritza per la seva 
composició bicolor de clara influència bizantina feta en base a 
pedres calcàries i basàltiques a primers del segle XII on s’hi troba 
un magnífic absis interior amb frescos i un capitell amb una vaca 
agenollada que, segons diu la llegenda, pasturava al voltant de 
l’església i donava llet pels monjos. Acabades les visites, tornada 
a l’hotel. Sopar i allotjament.  

30/09  ALGUER I EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE PALMAVERA  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí descobrirem la magnífica 
localitat de l’Alguer, vila sardo-catalana, coneguda també com 
“la Barceloneta” per la seva relació amb la història catalana, i 
capital de la Riviera del Corallo. Aquesta petita ciutat, per a molts 
la més bonica de l’illa, encara a dia d’avui es caracteritza per 
l’antiga petjada de la cultura catalana amb la seva pròpia parla 
del català illenc. Dins de la ciutat hi destaquen les seves 
imponents muralles amb les seves impressionants torres, la 
notable església de Sant Francesc, la fastuosa Catedral del segle 
XVI i d’estil indefinit entre el gòtic i el renaixentista català, així 
com altres notables vestigis de l’antiga Corona catalano-
aragonesa. Acabarem la visita passejant pel popular carrer 
Humbert, on ressalta el bonic Palau Curia, i per l’animat port. Al 
migdia, dinar en un restaurant local.  
A la tarda, sortida per a visitar el Jaciment Arqueològic de 
Palmavera, una de les viles nuràgiques més importants de 
Sardenya, així com la més antiga i la més gran. Reviurem 
l’esplendor de la primera cultura que va residir a l’illa, a través de 
les seves construccions, on hi trobem una cinquantena de cases i 
diferents pous, així com el Palau de Palmavera, construït al segle 
XIV a.C., amb una torre central i una segona torre afegida a la 
part posterior. Acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament.  

 

01/10  ALGUER - BOSA - CAPO MANNU - ORISTANO  

 Esmorzar a l’hotel. Sortida amb direcció sud cap a Bosa. Aquesta 
important ciutat representa l’única ciutat sarda, d’una certa 
rellevància, situada a un riu navegable i constitueix una 
destinació molt agradable ja que permet conèixer l’interès 
cultural del seu centre històric medieval i dels seus monuments 
(entre els quals, l’imponent Castell Malaspina) i la bellesa 
naturalística de les seves platges de sorra. Acabada la visita, 
dinar en un restaurant de la zona.  
A la tarda, continuació del trajecte cap a Oristano, tot travessant 
el Capo Mannu, on farem un recorregut panoràmic per aquest 
lloc encantador on es poden admirar les meravelloses platges 
d’Oristano, famoses arreu pels aficionats al surf, així com els 
tradicionals estanys de sal. Tot seguit, continuarem el trajecte 
cap al sud fins arribar a la ciutat d’Oristano. Trasllat a l’hotel, 
sopar i allotjament.  



02/10  ORISTANO - JACIMENTS DE SINIS I THARROS - BARUMINI - CAGLIARI  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí ens desplaçarem pels voltants 
d’Oristano cap a la Península de Sinis, un dels llocs més 
fascinants i de gran bellesa panoràmica de l’illa sarda fins arribar a 
l’església paleo-cristiana de San Giovanni di Sinis, un antic i 
petit llogaret de pescadors que destaca per la seva simplicitat i 
senzillesa captivadora ja que fou construïda en ple segle VI amb 
una primitiva planta central bizantina i posteriors afegits del segle 
XI. A continuació, trasllat al Jaciment Arqueològic de Tharros on 
ja els antics mariners fenicis entraren en contacte amb les 
primitives cultures nugàriques que van permetre consolidar una 
important ciutat inicial cartaginesa que posteriorment passà a 
domini dels romans. Fou també fortificada en plena era bizantina 
fins al segle IX quan fou destruïda per les ràtzies dels corsaris 
sarraïns, on encara avui dia hi trobem importants restes 
arqueològiques de llurs diferents temps. Posteriorment ens 
desplaçarem cap a Bauladu, on descobrirem la Tomba dels 
Gegants de Muraguada, autèntica cambra funerària en bon estat 
de conservació de l’antiga cultura nuràgica. Al migdia, dinar en un 
restaurant de la zona.  
A la tarda, emprendrem ruta direcció a Barumini on duren a terme 
la visita del Conjunt Arqueològic de Su Nuraxi di Barumini, 
denominació oficial donada per la UNESCO a aquest jaciment de 
la cultura nuràgica, apareguda al voltant del 1.700 a.C., en plena 
època del Bronze, i considerada pel arqueòlegs com el jaciment 
més gran i prolífic de tota Sardenya al ser declarat com a 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Acabada la visita, 
continuació del trajecte fins a Cagliari. Trasllat a l’hotel, sopar i 
allotjament.  

 

03/10  CAGLIARI, NORA I CAP PULA   

 Esmorzar a l’hotel. Aquest matí descobrirem Cagliari, la capital 
sarda i pura essència mediterrània que s’expressa a cada pas per 
les pedres que fenicis, cartaginesos, romans, vàndals, bizantins, 
àrabs, pisans o catalano-aragonesos van aixecar en els seus més 
de dos mil·lenis d’existència. De l’antiga Karalis o Caralis encara 
queden empremtes evidents que ens permetran conèixer com es 
va formar la història de Cagliari. Començarem el recorregut tot 
travessant el barri de la Marina, l’orgullosa i transitada via Roma, 
el pompós Ajuntament, el jardí botànic, els refinats palaus i el 
majestuós centre històric fins arribar al Castell amb el seu mur 
medieval i els bells monuments. Al migdia, dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda, sortirem cap al sud de la costa tot travessant el litoral 
fins arribar a la localitat de Pula, que ofereix als visitants una 
mostra inequívoca de les cultures fenícia i romana a l’illa, amb el 
seu Conjunt arqueològic de Nora, amb una necròpoli fenícia del 
segle VIII aC i una ciutat que es va desenvolupar al voltant del 
comerç pel Mediterrani, convertint Nora en un dels enclaus més 
importants de Sardenya, herència que va acollir la cultura 
romana amb posterioritat. La visita ens permetrà descobrir 
diferents barris, cases i vil.les, així com mosaics molt ben 
conservats. Visitarem també el Museu Arqueològic de Pula, que 
conserva totes les troballes de les excavacions de Nora. 
Acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.   

04/10  CAGLIARI - BARCELONA   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí disposarem de temps lliure i, a una hora indicada, trasllat a l’Aeroport de Cagliari. Facturació dels 
equipatges i volem novament cap a Barcelona. Arribada a l’Aeroport del Prat.  Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin 
gaudit d’aquesta fabulosa ruta per la Sardenya Arqueològica.  
 

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



SARDENYA ARQUEOLÒGICA  
Seguint les passes de la cultura dels Nurags 
 
Del 27 de setembre al 04 d’octubre de 2021 (8 dies) 
Viatge d’Autor, acompanyats per l’arqueòloga Núria Roselló.   

1.795 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

> Suplement habitació individual: 360€ 

> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 40€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets d’avió anada i tornada en classe turista 
• Trasllats amb autocar privat en la destinació  
• 7 nits en Hotels 4**** segons itinerari  
• Règim de Mitja Pensió als hotels (sopar i esmorzar) 
• 7 Dinars en restaurants locals  
• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  
• Assegurança d’Assistència en Viatge 

> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  
• Grup mínim 20 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita guiada de Castelsardo.  
• Visita guiada de Porto Torres amb entrada a l’església de San Gavino.  
• Ruta de les Esglésies Bizantines i Romàniques amb entrada a Sant’Antioco di Bisarcio, Santa Maria del Regno d’Ardara, San Michele Salvenero 

i Santissima Trinità di Saccargia.  
• Visita guiada de l’Alguer amb entrada a la Catedral.  
• Visita guiada del Jaciment Arqueològic de Palmavera.  
• Visita guiada de Bosa.  
• Recorregut panoràmic pel Capo Mannu.  
• Visita guiada de la Península de Sinis amb entrada a l’església paleo-cristiana de San Giovanni di Sinis.  
• Visita guiada del Jaciment Arqueològic de Tharros.  
• Visita guiada de la Tomba dels Gegants de Muraguada.  
• Visita guiada del Conjunt Arqueològic de Su Nuraxi di Barumini (UNESCO).  
• Visita guiada de Cagliari amb entrada a la Catedral.  
• Visita guiada del Conjunt Arqueològic de Nora a Pula amb entrada al Museu Arqueològic.  

EL PREU NO INCLOU: 

• Dinar de l’últim dia (04/10) 
• Tot tipus de Begudes  
• Tot tipus d’Extres 
• Tot allò No Indicat 
• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 
• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  
• Ruta arqueològica que combina espectaculars paratges naturals amb un interessantíssim patrimoni cultural i monumental. 
• Visita del Jaciment Arqueològic de Su Nuraxi di Barumini, inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  
 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING): 

27/09/21 Barcelona - Cagliari 11:15 - 12:45 
04/10/21 Cagliari - Barcelona 13:30 - 15:00 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

IMPORTANT!!! A SARDENYA NOMÉS ES PERMET L’ENTRADA DE PERSONES VACUNADES I LLIURES DE  

COVID-19! PER TANT, SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ! 

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 20 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 595€ (+40€ assegurança) abans del 25 de juny de 

2021 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 27 d’agost de 2021.  
 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Sardenya”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 






















