
  
 
 
 
 
 
 
 

 

PELEGRINATGE A ROMA 
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat 

 

 

 

 

 

 

 

Del 6 al 9 d’octubre del 2023 
 

 

ITINERARI SUGGERIT: 

 

6 d’octubre, divendres. BARCELONA – ROMA 

 

 
Els horaris dels actes seran confirmats. 

 
 

9 d’octubre, dilluns. ROMA - BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a la Basílica de Santa Maria la 
Major: Missa de Rèquiem pels confrares difunts 
presidida per l’Abat de Montserrat Rdm. P. Manel 
Gasch i Hurios. 
A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport, tornada a 
Barcelona. Fi del viatge. 

 

Sortida al matí des de l’aeroport de Barcelona (pendent de 

confirmar horari i vol). Tràmits de facturació i embarcament.  

Arribada a Roma, assistència a l’aeroport i trasllat al centre. 

Trobada amb guia local i visita panoràmica a la ciutat. Arribada 

a l’hotel. Tarda: trasllat a Santa Maria in Trastevere: Sardanes 

per la pau, Rosari processional i acollida i pregària amb la 

Comunitat de Sant’Egidio. Trasllat a l’hotel. 

7 d’octubre, dissabte. ROMA 

Esmorzar. Trasllat al Vaticà per participar a l’Audiència, de la Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat, amb el Sant Pare.  
Tarda: Basílica de Sant Pau Extramurs: Ballada de sardanes, Concert de l’Escolania de Montserrat. 
Trasllat a l’hotel. 
 
 
8 d’octubre, diumenge. ROMA 

Esmorzar. Trasllat al Vaticà: Àngelus. Basílica de Sant Pere del Vaticà: Missa presidida pel Emm. i 

Rvdm. Mons. Joan Josep Omella, Cardenal i Arquebisbe de Barcelona.  

Església de la Mare de Déu de Montserrat a Roma: Ofrena floral, Visita espiritual i Virolai. 

Trasllat a l’hotel. 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

PELEGRINATGE A ROMA 
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat 

 

 

 

 

 

 

 

Del 6 al 9 d’octubre del 2023 
 

PREU I CONDICIONS GENERALS 

 
 

  

 

 

 

 

EL PREU INCLOU:  

✓ Bitllet d'avió per als trajectes: Barcelona – Roma – Barcelona. 
✓ Taxes d'aeroport i preu de combustible al dia de la data, subjectes a revisió per la companyia aèria. 
✓ 3 nits d'allotjament en règim d'allotjament i esmorzar en residència / hotel 3*. 
✓ Autobús per a trasllats i visites indicades (trasllats aeroport/hotel/aeroport - panoràmica de la ciutat - trasllats al 

Vaticà i especificats en el programa). 
✓ Taxes i aparcaments del bus segons itinerari. 
✓ Servei d'assistència durant el primer i darrer dia. 
✓ Guia local per a la visita panoràmica de Roma (1/2 dia). 
✓ Taxa d'allotjament inclosa (3 nits). 
✓ Assegurança turística de viatge. 

 

EL PREU NO INCLOU: 

✓ Guia acompanyant des de/fins a Barcelona. 
✓ Dinars i sopars. 
✓ Extres a l'hotel: telèfon, bugaderia, visites no indicades, etc. 
✓ I, en general, qualsevol servei no especificat anteriorment. 

 

NOTES: 

✓ El preu està basat en un grup mínim i en les tarifes i preu de carburants al dia de la data, i és susceptible de revisió si 
varia algun d'aquests conceptes. 

✓ El Contracte de Viatge Combinat es regeix per les estipulacions contingudes en aquest i es complementa amb el que 
preceptua el R.D. Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre Llibre Quart i al decret 99/1996, de 27 de juny, de la Comunitat 
de Madrid, així com a la resta de normativa que li sigui aplicable. 

✓ Cancel·lació gratuïta abans de l’1 d’agost. 
1 de desembre de 2022 

 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

Per formalitzar la inscripció i la reserva de plaça s'ingressarà, abans del 30 d’abril de 2023, la quantitat de 150 € 
en un dels següents comptes:   

Caixabank  ES05 2100 1065 4213 0013 7350     /   BBVA ES17 0182 2012 9902 0162 0185 
Titular: Turismo y Peregrinaciones 2000 S.L.. Indiqueu el nom i cognom de la/les persona/es inscrita/es i 
“MONTSERRAT”. Envieu a l'Agència organitzadora, còpia de l'ingrés realitzat juntament amb una fotocòpia del 
D.N.I., i el Butlletí d'Inscripció degudament emplenat. La resta del pagament s'haurà de fer abans de l‘1 de 
setembre de 2023, al mateix número de compte. 
 

PLACES LIMITADES 

 

Si no es realitzen els pagaments en les dates esmentades, la reserva quedarà anul·lada.  

➢ Preu per persona en habitació doble / triple en residència / hotel 3*:          625 €          

➢ Suplement per ús d’habitació individual en residència / hotel 3* (segons disponibilitat):  300 € 

➢ Suplement Mitja Pensió (sopar) en residència / hotel 3*:     110 € 

➢ Suplement hotel 4* hab. doble /triple:       160 € 

➢ Suplement per ús d’habitació individual hotel 4* (segons disponibilitat):  510 € 

➢ Suplement Mitja Pensió (sopar) en hotel 4*:     120 € 


