FLORÈNCIA I LES VIL·LES
MEDICI
Del 16 al 23 setembre 2019

Un viatge per endinsar-se en l'art del Renaixement i la figura de la família Medici, que va deixar
la seva empremta a la ciutat durant segles. Visitarem algunes de les vil·les fetes construir pels
Medici als entorns de Florència, des de les més amagades a les més conegudes i coneixerem els
secrets més sorprenents de l'art florentí. Visitarem a la ciutat els principals enclavaments dels
Medici: Palazzo Medici, la basílica de San Lorenzo, el convent de San Marco, Palazzo Vecchio i
Palazzo Pitti. Possiblement farem una visita privada al Corridoio Vasariano, un privilegi. Anirem
a les vil·les Medici més importants: Cafaggiolo, Poggio a Caiano, La Petraia, Careggi, etc. Veurem
una de les escultures més sorprenents del Manierisme florentí: l'Apennino de Giambologna. Un
viatge exclusiu i únic.

Guia i dissenyador de la ruta: Eloi de Tera: Dr. En Història de l’Art
Eloi de Tera Capellà és doctor en història de l’art per la Universitat de Barcelona (2016) i llicenciat
en la mateixa matèria i universitat el 2006. Ha estat alumne de la Universitat de Pisa, la
Universitat Lliure i la Universitat Humboldt de Berlín. Durant l’any 2005 assistí també a cursos
de l’Escola Normal Superior de Pisa. És màster en estudis avançats en història de l’art per la
Universitat de Barcelona (2009).
És especialista en l’art del Renaixement i el manierisme
italià dels segles xv i xvi i en l’art del gravat d’època
moderna. Fruit de les seves investigacions, ha
participat en diversos congressos internacionals a
Florència, com ara el congrés internacional Cosimo
I de’ Medici, Magnus Etruriae Dux, organitzat per
l’Arxiu de Medici i l’Arxiu de l’Estat de Florència el
maig del 2012; el congrés internacional Vasari Santa
Croce, organitzat per la basílica de la Santa Creu
(Florència), la Universitat de Syracuse (Nova York) i el
Projecte de l’Arxiu de Medici (Florència) el març del
2016; a Alemanya, com ara el Congrés Internacional
de la Renaissance Society of America, celebrat a
Berlín el maig del 2015, ponència dins un panell
organitzat per membres de l’Institut Courtauld de
Londres; a Portugal, com ara el congrés
internacional Nuno Gonçalves. Novas Perspectivas, organitzat per la Universitat de
Lisboa i el Museu Nacional d’Art Antic de la mateixa ciutat el desembre del 2009, i a l’Estat
espanyol, com ara el congrés Opus Monasticorum, celebrat a Santiago de Compostel·la el 2015,
el congrés internacional Vasari 500 anys, celebrat a Barcelona, i el congrés internacional De
Miguel Ángel a Goya, celebrat a Lleida, entre d’altres. Arran de les recerques que ha
desenvolupat, ha publicat articles en diverses revistes científiques sobre Miquel Àngel, Cosme I
de Mèdici, Francesco Salviati, Jacopo Zucchi, Bachiacca, Francisco de Holanda, Julius von
Schlosser i Eduard B. Alentorn, entre d’altres.

Planning de viatge

Pla de vols amb la companyia VUELING
BARCELONA - FLORENCIA
FLORENCIA - BARCELONA

16 SETEMBRE
23 SETEMBRE

VY6001
VY6002

11.20 / 13.05
22.55 /00.40+1

Llocs
FLORENCIA - POGGIO A CAIANO - CARMIGNANO – CERTOSA – PRATOLINO – MONTESENARIO

Durada
8 dies

Nombre de participants
Màxim 15 persones

Itinerari

DIA 1.- 16 SETEMBRE

BARCELONA – FLORENCIA

Presentació a l’aeroport de Barcelona, Terminal 1, dues hores abans de la sortida del vol, als
taulells de la companyia Vueling, on ens trobarem amb el nostre guia Eloi de Tera, per prendre
el vol en destinació Florència.
Arribada i trànsfert privat a l’ hotel, lliurament del llibre i dels sistemes d'audio-guia.
Allotjament.

DIA 2.- 17 SETEMBRE

LA FLORÈNCIA MEDICEA

Esmorzar
En aquest primer dia a Florència realitzarem una introducció al món dels Medici, visitant els
principals edificis que aquests crearen o amb els que hi estan relacionats. En primer lloc, el
convent de Sant Marc, fet construir per Cosme el Vell de Medici ben a prop del palau de família
i que conté els cèlebres frescos de Fra Angelico. Seguidament, visitarem el palau de família a la
Via Larga, on visqué Llorenç el Magnífic i que conté la magnífica capella dels Mags de Benozzo
Gozzoli, joia del Renaixement florentí. Continuarem amb el gran complex de San Lorenzo, la
basílica familiar, feta construir per Cosme el Vell com un gran panteó de família i fent-s'hi
enterrar ell mateix al centre, com un gran pilar que sosté tota la basílica. Allà hi veurem la
biblioteca de Miquel Àngel, la Sagristia de Brunelleschi, la Sagristia de Miquel Àngel i la gran
capella barroca dels Prínceps. Finalment, acabarem el dia visitant el palau des del que els Medici
ostentaren el poder de la ciutat durant segles.
Allotjament.

DIA 3.- 18 SETEMBRE

LA FLORÈNCIA MEDICEA II

Esmorzar
Avui, continuant amb els esplendors de la família Medici a Florència, veurem en primer lloc
l’església de Santa Felicità, on hi trobarem l'obra més cèlebre del manierisme florentí, la
Presentació del Cos de Crist de Pontormo. Seguidament, veurem la gran residència medicea a
Palazzo Pitti i l'actual museu de la Galleria Palatina, per a continuació admirar els jardins de
Boboli i l'art que aquests amaguen. Després de dinar continuarem amb la Basílica de Santo
Spirito, on veurem el meravellós Crucifix ligne de Miquel Àngel entre d'altres obres, l'església de
Santa Trinità i la cappella Sassetti i finalment, la gran basílica de Santa Maria Novella. En aquesta
última, veurem algunes de les obres més cèlebres del Renaixement florentí: la cappella
Tornabuoni, la Trinitat de Masaccio, el crucifix de Brunelleschi i la gran capella dels espanyols
pintada al Trencento.

Allotjament.

DIA 4.- 19 SETEMBRE
FLORÈNCIA – POGGIO A CAIANO – CARMIGNANO –
VILLA ARTIMINO – CERTOSA - FLORÈNCIA
Esmorzar - dinar
En aquest dia, començarem la nostra incursió a les vil·les que els Medici es feren construir als
entorns de Florència i ho farem amb una de les més cèlebres, la vil·la de Poggio a Caiano. Villa
feta construir per Llorenç el Magnífic però de la que mai va gaudir en vida i avui sobretot
coneguda per ser el lloc on suposadament es suïcidà Francesco I de' Medici junt a la seva amant

Bianca Cappello, a més de contenir un cicle mural preciosíssim de mà d'Andrea del Sarto,
Pontormo i Franciabigio. Continuarem cap a Carmignano on admirarem una de les millors obres
de Pontormo, la Visitació, recentment restaurada, una pintura que sintetitza l’expressivitat del
color i la forma de la pintura manierista de manera magnífica. Després, anirem cap a la Vil·la
d'Artimino, volguda per Ferdinando I de' Medici que la feu construir a l'arquitecte manierista
Buontalenti com a residència d'estiu. Després de dinar, acabarem el dia visitant la Cartoixa de
Florència, un edifici imponent i ple de joies artístiques, com el cicle mural de la Passió de Crist
que Pontormo hi pintà.
Allotjament.

DIA 5.- 20 SETEMBRE
– VIL·LA CAREGGI

VIL·LA DI CASTELLO – VIL·LA PETRAIA – VIL·LA LA QUIETE

Esmorzar - dinar
Avui anirem cap a la Vil·la de Castello, una de les més properes a la ciutat i de les més antigues i
en visitarem els jardins a la italiana que amaguen una de les col·leccions de cítrics -d'origen
també Medici- més importants del món, a part, de contenir la famosa Grotta degli Animali
realitzada per Tribolo i Vasari. Seguirem amb la Vil·la la Petraia, també una de les més antigues,
reformada en l'aspecte actual per Ferdinando I al segle XVI. N'admirarem els jardins, el pati
interior amb un gran cicle mural, les estances nobles, les escultures de Giambologna i Ammanati
i les meravelloses vistes sobre la ciutat de Florència. Dinarem i visitarem a continuació una de
les vil·les més desconegudes, la Quiete, però de les més interessants. I finalment, anirem a visitar
una de les vil·les més mítiques, la vil·la Careggi on morí Llorenç el Magnífic i on el seu avi, Cosme
el Vell de' Medici hi sojornava sovint i s'hi envoltava d'artistes i literats per acabar-la convertint
en la seu de l'Accademia Neoplatònica. Una tasca que el mateix Llorenç continuà fins a la seva
mort. En visitarem una part interior i l'exterior.
Allotjament.

DIA 6.- 21 SETEMBRE

VIL·LA MEDICI FIESOLE – PRATOLINO - MONTESENARIO

Esmorzar - dinar
Avui, pujarem fins a Fiesole on visitarem la Vil·la Medici, una de les més antigues, també
utilitzada per Cosme el Vell i els seus descendents i que havia d'haver estat l'escenari de la
famosa Congiura dei Pazzi. Des d'allà podrem admirar una de les millors vistes de Florència.
Pujarem més amunt fins a Pratolino i allà ens endinsarem en l'immens parc que un dia fou un
dels jardins manieristes més bonics d'Europa, amb nombrosos jocs d'aigua i escultures i que la
Segona Guerra Mundial destruí quasi completament. Malgrat tot, resta encara dempeus
l'enorme gegant de Giambologna, l'escultura de l'Apennino i altres grutes i construccions
d'aquella Vil·la volguda per Francesco I. Des d'allà, havent dinat, acabarem de pujar la muntanya
amb autocar per arribar fins al convent de Montesenario. Convent de culte pels florentins i per
l'orde servita, perquè fou allà on els set sants fundadors de l'orde tingueren l'aparició de la Verge
que els encomanà la creació d'aquest orde de culte marià.
Allotjament.

DIA 7.- 22 SETEMBRE
VIL·LA DEL TREBBIO – VIL·LA CAFAGGIOLO – CONVENTO
BOSCO AI FRATI – VIL·LA CARDUCCI
Esmorzar - dinar
En aquest últim dia dedicat a les vil·les anirem a la Vil·la del Trebbio, una de les preferides de
Cosme el Vell que la feu reedificar a l'arquitecte Michelozzo. Era ja de propietat dels Medici des
de ben antic i té l'aspecte d'un castell medieval que domina la ciutat des de lluny. Seguirem cap
a la vil·la de Cafaggiolo, una de les més mítiques i antigues també, perquè allà Llorenç el Magnífic
hi allotjà Ficino, Pico della Mirandola i Poliziano. Aquest últim hi educà els fills del Magnífic, entre
ells, el futur Papa Lleó X, Giovanni de' Medici. Fou també un dels llocs preferits de Cosme I de'
Medici per a la caça. Ben a prop d'allà, visitarem el convent de Bosco ai Frati, un dels més
importants de la zona i molt lligat a la figura de Fra Angelico. Finalment, aquest dia, visitarem
Vil·la Carducci, una vil·la no medicea però de gran interès. Aquesta vil·la feta construir pel
gonfaloniere di giustizia Filippo Carducci, contenia el cicle mural dels homes il·lustres d'Andrea
del Castagno, en part avui als Uffizi, del qual podrem admirar-ne algunes restes in situ.
Allotjament.

DIA 8.- 23 SETEMBRE

FLORÈNCIA - BARCELONA

Esmorzar
Avui, visitarem un dels museus més sorprenents i desconeguts de Florència, el Museu Horne.
Un museu de col·leccionista i que encara avui destil·la l'aire dels museus de caire romàntic. Des
d'allà visitarem la Casa Vasari de Florència i el seu cicle de frescos sobre la vida dels artistes, una
ocasió única de veure un habitatge del tot desconegut. Seguidament, visitarem l'apoteosi del
mite miquelangelià a Casa Buonarroti, on ens endinsarem en la vida i la obra de Miquel Àngel.
Des d'allà, acabarem el viatge i les visites a la gran basílica de Santa Croce, on podrem visitar
obres clau de la història de l'art que van des de Cimabue, Giotto, Gaddi a Donatello, Brunelleschi,
Vasari, Bronzino, etc.
Un cop finalitzades les visites, dinar lliure.
A l’hora prèviament acordada recollida i trànsfert a l’aeroport per embarcar en el vol de retorn
a Barcelona.
Arribada i fi dels nostres serveis.

Hotel previst o similar

FLORENCIA: HOTEL MEDITERRANEO
http://www.hotelmediterraneo.com/

Pressupost i condicions

PREU per persona:
Preu en habitació doble ............................................................................... 2055,00€
Taxes d’aeroport (a reconfirmar en el moment de l’emissió)...................................... 75.00€
Supl. habitació individual.............................................................................. 475.00€
*Preus vàlids grup de 15 persones.

Inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professor-acompanyant especialista de Arqueonet des de Barcelona: Dr. Eloi de Tera.
Llibre/guia editat per el propi Professor Eloi de Tera.
Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel guia especialista de Arqueonet.
Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del guia especialista de Arqueonet.
Bitllet d’avió amb la companyia Vueling, Barcelona – Florència - Barcelona, en classe
turista.
Facturació d’una maleta i reserva anticipada de seients.
Estada de 7 nits als hotels detallats o similars.
4 dinars en restaurants, amb aigua inclosa.
City Tax.
Servei d’auriculars
Autocar modern durant els dies indicats del circuit, capacitat 20 pax.
Visites detallades en privat i entrades a monuments segons itinerari.
Propines.
Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 2000€.
Guia i documentació de viatge.

No inclou:
•
•
•

Taxes.
Cap servei no especificat en l’apartat de serveis inclosos.
Extres personals.

Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1) Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte
d’aproximadament un 10% de l’import del viatge. Tres mesos abans de la sortida, ) per a fer el
tràmits de formalització de la reserva haurà de fer-se un ingrés fins a arribar al 40% de l’import
del viatge.
2) En cas que la reserva de la plaça es faci dintre als 3 mesos abans a la data de la sortida del viatge
s’haurà de realitzar directament el pagament del 40%, corresponent a la formalització de la
reserva.
3) El darrer pagament (fins a arribar a l’import total del viatge) haurà de fer-se, com màxim, un mes
abans de la sortida del viatge.
Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament en el seu moment a les persones que
hagin reservat plaça en el viatge. Les dades bancàries són les següents:
CAIXABANK
c /c: ES75 2100-1358-11 0200237631
Beneficiari: MALAIKA Viatges SL

Documentació:
1) En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del
passaport(en cas que el viatge ho requereixi), o bé del DNI.
2) Qualsevol canvi en relació al passaport o DNI (por pèrdua, renovació...) haurà de comunicar-se
a MALAIKA Viatges S.L. abans de la data d’inici del viatge.

CONDICIONS GENERALS
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de
celebració del contracte i, en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la
Llei estatal de condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ) .
La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, suposa l'acceptació total de les presents
condicions generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte .
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que
constin en la documentació facilitada per la majorista .
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica
del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals .
Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest fullet / oferta ha estat realitzada per MALAIKA
VIATGES S.L., amb domicili a Enric Granados , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número
de llicència : GC:3373 , telèfon : 9301 011 176 i correu electrònic : malaika@malaikaviatges.com o per
empreses majoristes del sector que actuïn com els seus proveïdors.

Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva , l'agència venedora es
compromet a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el
nombre de places disponibles i al període per al qual s'ha sol·licitat.
* En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viatges, SL , a través de l'agència venedora , podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent, com a màxim , al 20 % del preu del viatge. Si
es confirma la reserva, la suma entregada s'imputarà al preu del viatge . Si el consumidor retira la seva
sol·licitud de reserva abans de la confirmació , se li reintegrarà la suma dipositada, deduïdes , les despeses
de gestió de Malaika Viatges,, SL, així com les despeses de gestió de l'agència venedora.
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit
corresponent al 40 % del preu del viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que
hagi lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li requerirà perquè l'efectuï
en el termini raonablement breu que li fixi . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per
l'agència, s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions
previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols
de transport , bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les
prestacions que formen el viatge combinat . Si el consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li
requerirà perquè l'efectuï en el termini que li fixi . Si no li fixa termini , s'entendrà que el pagament s'ha
d'efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida .
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades , s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment
del consumidor”.
Preu
Els preus dels viatges combinat són calculats en base als tipus de canvi , tarifes de transport , cost del
carburant, taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas
de circuits que incloguin dos o més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en
la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions
en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats
serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports ), nombre de
participants i en els tipus de canvi aplicats al viatge.
Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge
combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho ha de notificar al consumidor al
més aviat ( per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada ) , a
fi que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte ( si aquest s'ha
formalitzat ).
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar
ferma la reserva , haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió i
les despeses d'anul·lació (ocasionats pels diferents proveïdors turístics- majoristes, companyies aèries,
etc. -) i la penalització amb els terminis marcats pels propis proveïdors.
2 . El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
3. Tanmateix , encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions ( ja sigui per produir-se la cancel·lació
amb anterioritat als 15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de
força major) en tots els casos, el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que
produeixi el desistiment .
4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l'agència majorista .

5. Conegut el desistiment , l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el
termini màxim de 14 días , deduïdes les despeses de gestió i, si s'escau, les despeses d'anul·lació
justificades, i les penalitzacions.
6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara
flets d'avions , vaixells, tarifes especials o altres anàlegs , les despeses de gestió , les despeses d'anul·lació
i les penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita l’agència.
7. Política de cancel·lació:
Paga a compte NO reemborsable
50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.
75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.
100% de despeses de cancel·lació a partir dels 7 dies abans de la data del viatge més despeses de
gestió de l’agència organitzadora.

Cancel·lació del viatge per part del organitzador
En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim
de participants i per no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret
al total reemborsament de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte
d'indemnització, sempre que l'Agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima de deu dies
a la data de sortida . Tampoc podrà reclamar cap indemnització , quan la cancel·lació del viatge per part
de l'agència es degui a motius de força major . Són causes de força major les circumstàncies alienes a
l'agència , anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb
la diligència deguda.
*Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d’entrada, sanitaris i altres necessaris
del país o països a visitar en las següents pàgines web y telèfons: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00)

