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Dende a dirección do IES Valle Inclán poñémonos en contacto con vostedes para 

informalos sobre a excursión de 1º de bacharelato. 

Itinerario da viaxe cultural a Italia (11 ao 18 de marzo do 

2016) 

Venres 11: Pontevedra-Roma. Traslado ao hotel. Aloxamento e pola tarde 

percorrido por: Piazza della República, Quirinale, Fontana di Trevi, Panteón de 

Agripa. 

Sábado 12: Visita : Santa María  Maggiore, S. Pietro in Vincoli (Moisés de 

Miguel Anxo), Coliseo, Arco de Constantino, Foros Imperiais, Columna e Foro 

de Traiano, P. Venecia, (monumento a Vittorio Emanuele, Palacio Venecia), 

Capitolio e panorámica dos Foros. 

Domingo 13: Visita guiada aos Museos Vaticanos e Capela Sixtina. Xa pola 

nosa conta: Basílica de S. Pedro (Pietá de Miguel Anxo), Castell Sant'Angelo, P. 

Navonna, Igrexa de S. Luigi dei Francesi (tres cadros de Caravaggio que ilustran 

a vida de S. Mateo: Vocación, Martirio e Anxo ditando o Evanxelio a S. Mateo), 

P. de España, Escalinata Trinitá dei Monti, P. do Popolo (Porta, Obelisco e 

Igrexa de Sta. María do Popolo onde podemos admirar outros dos cadros de 

Caravaggio ”Conversión de S. Pablo e Crucifixión de S. Pedro). Subiremos aos 

xardíns do Pincio dende onde podemos gozar dunha magnífica panorámica de 

Roma. 

Luns 14: Roma-Siena-Pisa. Visitaremos Siena para contemplar a súa 

catedral, onde queda patente a orixinalidade do gótico Sienés e a súa transición 

do románico ao gótico flamíxero, a Praza do Campo, unha das máis bonitas do 

mundo. Nesta Praza con forma de abano, atópase o Palacio Público de estilo 

gótico. Daremos un percorrido polas rúas para poder contemplar entre outras 

edificacións a Loggia do mercado. 

Pisa. Na praza do Duomo atópanse tres edificios que compoñen un dos 

conxuntos monumentais máis famosos do mundo: Duomo, Campanille (Torre 

inclinada) e Battisterio. 

Martes 15: Na Praza de S. Marcos podemos visitar o Convento de S. Marcos 

que contén a obra de Fra Angelico “A anunciación “, obra mestra de equilibrio e 

sobriedade. Entraremos na Academia para contemplar o David de Miguel Anxo. 

Visita guiada saíndo do Duomo, P. della Signoría, Galería dos Uffici, Ponte 

Vecchio, Palacio Pitti. Despois da visita guiada entraremos no patio do Pallazzo 

Vecchio e nas Capelas Mediceas ( Tumbas dos Medicis de Miguel Anxo). 

Mércores 16: Bolonia-Venecia.  Pola mañá visitaremos a cidade de  Bolonia 

e pola tarde partiremos cara á zona de aloxamento de Venecia (Punta Sabbioni)  

Xoves 17 : Traslado en vaporetto dende Punta Sabbioni a Venecia. Visita 

panorámica  da cidade. Despois desta visita é recomendable que collan o 
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vaporetto nº 1 que percorre lentamente o Gran Canal, dende Zacarías ata Piazza 

Roma, para contemplar tódolos palacios. Prezo do vapporeto 6,50 euros. 

Traslado a Verona. 

Venres: Visita á cidade de Verona: Praza delle Erbe, Praza dos Signori, 

Arche Scaligeri , Casa e balcón de Julieta, Arena,  Traslado ao aeroporto. 

Transporte dende o  aeroporto de Porto a Pontevedra .  

Este itinerario pode sufrir algunha modificación por cuestións organizativas. 

O prezo da excursión rondará os 770€. Fraccionarase o pago do seguinte xeito: 

novembro, decembro, xaneiro (150€ cada mes) febreiro e marzo 160€ cada mes. O 

abono farase na primeira quincena e sempre a nome do alunmno 

Conta: ES71 2080 0500 57 3040038688. Entidade: ABANCA 

A viaxe inclúe: 

 Transportes aos aeroportos e avión 

 Autocar para os desprazamentos en Italia 

 Vapporeto de entrada e saída en Venecia 

 Hoteis en réxime de media pensión (almorzo e cea) 

 Entradas: Museos Vaticanos,  Capela Sixtina. Coliseo e Foro Romano, 

Academia e Capelas Mediceas en Florencia e Archigimnasio en Bolonia.  

Visitas panorámicas con guía oficial (media xornada) en Roma e  Florencia.  

 Seguro de viaxe e responsabilidade civil. 

 Rifas. 

Reunirémonos con vostedes aproximadamente 15 días da viaxe. Para calquer dúbida 

póñanse en contacto coa vicedirectora.  

MOI IMPORTANTE:Todo o alumnado debe levar a seguinte documentación: tarxeta 

sanitaria europea, carné de identidade en vigor, autorización paterna, por ser 

menores de idade,(solicítase na policía). Se levan pasaporte non precisan da 

autorización paterna.  

 

 

 

 


