
        DE MOSCOU A SANT PETERSBURG 

          ÒPERA “EL PRÍNCEP ÍGOR” AL TEATRE MARIINSKI 

            PATRIMONI DE LA HUMANITAT 

  DIA:  09 Maig 2018                                              LLOC: Sabadell + Barcelona                                          HORA:  A concretar 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada de Moscou amb entrades al Metro · Visita 

guiada del Kremlin i la seva Armeria · Visita guiada de Sant 

Petersburg amb entrada a la Fortalesa de Pere i Pau · Mini 

Creuer fluvial pels Canals de Sant Petersburg · Visita 

guiada del Museu de l’Hermitage · Visita guiada del Palau 

de Pushkin  

ÒPERA A RÚSSIA          

Del 09 al 14 de maig del 2018 

AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

09/05  Sabadell - Barcelona - Moscou 

10/05  Moscou, capital monumental 

11/05  Moscou - Sant Petersburg (avió o AVE) 

12/05  Sant Petersburg i el Museu Hermitage 

13/05  St. Petersburg, el Palau de Pushkin i Òpera al Mariinski 

14/05  Sant Petersburg - Barcelona - Sabadell  

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries  

Trasllats  a l’Aeroport de BCN  anada/tornada amb autocar 

Assegurança d’Assistència en Viatge 

Trasllats amb autocar privat en la destinació  

Hotels 4**** SUP 

Viatge en règim de Pensió Completa  

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants  
 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus de Begudes 

VISAT D’ENTRADA A RÚSSIA (+ 100 EUR) 

Espectacle opcional al Teatre Bolshoi Moscou (Ballet & Òpera) 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la paga i senyal 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Rússia és la gran desconeguda de l’Europa Imperial, un país amb una de les històries més antigues, fascinants i agitades 
del continent. Rússia ha estat el bressol d’un art amb una fina i elegant estètica difícil de superar: literatura, arquitectura, 
dansa, música, teatre, circ, etc. És alhora un país de contrastos geogràfics, on es poden admirar boscos frondosos, rius, llacs, 
muntanyes, deserts i glaciars en una extensió de gairebé una sisena part de la totalitat de la terra. Un país diferent!  

PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE (mínim 40 pax): 

1.795 €  
 

(mínim 30 pax:  1.895 €) 
(mínim 20 pax:  1.995 €) 

 

  SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  225 € 
SUPLEMENT NO SOCI:  + 10 % 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  35 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (LUFTHANSA):  

09/05/18 Barcelona - Munich  07h55 - 09h55 

09/05/18 Munich - Moscou  11h20 - 15h20 
 

14/05/18 Sant Petersburg - Munich 16h35 - 18h20 
14/05/18 Munich - Barcelona 19h20 - 21h20 

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 

SR. VINARÒS  

93 726 71 69  -  608 999 333  



ÒPERA A RÚSSIA Amics de l’Òpera & Sabadell Més Música 

Del 09 al 14 de maig del 2018 

09/05  BARCELONA - MOSCOU 

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona amb autocar privat. Facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció a 
Moscou (via Múnich). Arribada a l'Aeroport, tràmit  d’aduana i trasllat  amb autocar a l’hotel. Sopar i allotjament.   

 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

10/05  MOSCOU, CAPITAL MONUMENTAL  

Esmorzar. Al matí, visita panoràmica de Moscou. Iniciarem la panoràmica de la ciutat sortint cap a la Plaça Roja 
on trobarem el Museu d’Història (s.XIX) i la Catedral de la Intercessió, més coneguda com el Temple de Sant Basili. 
També veurem el Teatre Bolshoi i admirarem el preciós conjunt del Convent de les Donzelles així com el llac adjacent 
que va inspirar a Tchaikovsky per a la composició de la música del ballet més famós del món “El Llac dels Cignes”. 
Continuarem cap al mirador de la Universitat des d’on es contempla un màgic panorama de la ciutat i acabarem el 
recorregut al centre de la ciutat. Dinar en un restaurant local. Després farem un passeig per la Plaça Roja de Moscú i 
farem una visita al Metro de Moscou, més conegut amb el nom de “Palaus Subterranis”. A la construcció de les 
estacions es van utilitzar més de vint varietats de marbre i foren decorades amb mosaics, frescos i estàtues dels 
millors artistes i escultors del país. Una de les estacions més boniques és la “Maiakovskaya”. Acabarem la visita al 
famós i popular carrer Arbat, el centre neuràlgic de la vida comercial de Moscú, amb una oferta de restaurants i 
elegants cafès que fan d’aquesta avinguda l’enclau d’oci més important de la ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 
11/05  MOSCOU, L’ARMERIA DEL KREMLIN - SANT PETERSBURG (AVIÓ O AVE) 

Esmorzar. Al matí farem una interessant visita al recinte emmurallat del Kremlin, antiga residència dels tsars 
russos i actual seu de la Presidència. Durant aquesta visita, podrem gaudir de la màgica Plaça de les Catedrals: la 
Catedral de l’Assumpció, la més important de Rússia, la Catedral de l’Anunciació i la de Sant Miquel Arcàngel. Veurem 
el Panteó dels Prínceps Moscovites i tsars russos, i altres monuments històrics i arquitectònics. També visitarem 
l’Armeria del Kremlin, el museu més antic de Rússia. Fou inicialment dipòsit estatal d’armes, la primera menció de la 
qual als anuals data del 1547. A principis del segle XIX es va convertir en museu d’art aplicat. L’Armeria compta amb 
una riquíssima col·lecció d’armes, objectes d’or i plata, ornaments de gala per a ginet i cavall, objectes i vestimenta 
litúrgics, carrosses, teles i porcellana de diversos països. Entre les peces del museu destaquen el casc del príncep 
Yaroslav (segle XIII), la gorra de Monòmac, una corona molt antiga d’or de pedres precioses, el vestit de coronació de 
l’emperadriu Catalina I, diversos regals dels monarques extrangers als tsars russos com el tron de Boris Gudonov, 
obsequi del sha persa Abbas, una font de plata, donatiu del rei de Suècia Carles XII, el servei de Sevres, regal de 
Napoleó, diversos obsequis de les embaixades d’Holanda, Dinamarca, Anglaterra i Polònia. Acabada la visita, dinar en 
un restaurant local. A la tarda, trasllat a Sant Petersburg (en avió o AVE). Arribada a la capital cultural del país, sopar i 
allotjament a l’hotel.  

 
12/05  SANT PETERSBURG MONUMENTAL I EL MUSEU DE L’HERMITAGE 

Esmorzar. Durem a terme la primera presa de contacte en aquesta cèlebre ciutat, una de les més boniques 
localitats del món, projectada i ordenada construïr pel tsar Pere I el Gran l’any 1703. Està situada a la vora del riu Neva, 
sobre quaranta illes connectades per més de quatre-cents ponts. Recorrerem l’Avinguda de Nevsky, carrer principal 
de la ciutat on destaquen els edificis de la Torre de la Duma Urbana i la de la Casa del Llibre. Passarem per la Plaça de 
l’Art i el Jardí d’Estiu. També admirarem els Temples de Sant Isaac i el de la Verge de Kazan. Tot seguit visitarem la 
Fortalesa de Pere i Pau, ubicada a l’illa de Zaiachi, a la vora dreta del Neva. Aquesta fortalesa de forma 
hexagonal, amb sis bastions, segueix el contorn de l’illa i l’alçada de les seves muralles varien de 9 a 12 metres. 
Destaca la seva impressionant Catedral d’estil barroc primitiu i el seu campanar, que fou l’edifici més alt de la ciutat 
amb 122,50 metres. Al seu interior es pot apreciar, a més a més de l’iconostasi, escultures realitzades per artesans 
russos que impressionen per la seva bellesa. Aquí es troben sepulcres de quasi tots els tsars russos i les seves famílies, 
així com Pere el Gran i Alexandre. Dinar en un restaurant local. A la tarda,  realitzarem una visita al Museu Hermitage, 
considerat com un dels més grans del món. Compta amb tres milions de mostres i està situat al costat de la residència 
dels tsars de Rússia. Les seves col·leccions estàn ubicades tant al Palau d’Hivern com als edifics del Vell, Nou i Petit 
Hermitage. El Museu comprèn vàries seccions, com ara l’art occidental, cultura primitiva i cultura russa numismàtica 
entre d’altres. Acabades les visites, retorn al nostre hotel. Sopar i allotjament. 

 
13/05  SANT PETERSBURG, EL PALAU DE PUSHKIN I ÒPERA AL TEATRE MARIINSKI 

Esmorzar. Aquest matí visitarem el Palau de Pushkin, situat a les afores de Sant Petesburg, residència d’estiu 
construïda per Pere el Gran de Rússia a inicis del segle XVIII per a la seva esposa Catalina I, dissenyat pel famós 
arquitecte italià Bartolomeo Rastrelli, conferint-li un clar estil barroc. Al seu interior trobem una extensíssima 
col·lecció d’art i mobles d’època, on destaquen molt especialment els seus fabulosos Saló d’Ambar i Saló Daurat, 
sense oblidar els meravellosos jardins exteriors, en estil francès i anglès amb diversos pavellons. Dinar. A la tarda, 
disposarem de temps lliure i, a una hora indicada, sortirem cap al famós Teatre Mariinski de Sant Petersburg per 
assistir a la cèlebre Òpera “El Príncep Igor”. Acabat l’espectacle, sopar en un restaurant local. Trasllat al nostre hotel. 
Allotjament.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



  
 
  
 
 

 
 
  
 
   
 
  
 
  
 

14/05  SANT PETERSBURG, CREUER FLUVIAL PELS SEUS CANALS - BARCELONA - SABADELL 

Esmorzar. Aquest matí clourem la nostra estada a Sant Petersburg amb la visita de la Catedral de Sant Isaac, 
una de les majors del món i de gran bellesa, i també efectuarem un magnífic creuer fluvial pels Canals de Sant 
Petersburg per a contemplar relaxadament el seu patrimoni. A una hora indicada, trasllat a l’ Aeroport de Sant 
Petersburg, facturació dels nostres equipatges i volem de tornada a Barcelona (via Munich). Arribada a 
l’Aeroport del Prat a última hora del vespre i trasllat amb autocar al nostre punt habitual de Sabadell. Final del viatge i 
dels nostres serveis tot esperant haver satisfet la vostra estada a Rússia. 

 
* L’ORDRE DE LES VISITES POT SER ALTERNAT EN FUNCIÓ DE LA LOGÍSTICA,  

RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 
* Important: Es requereix passaport original amb una vigència mínima de 6 mesos, així com la tramitació del 

Visat d’entrada. S’hauran d’entregar els passaports originals juntament amb 2 fotografies tamany carnet 
amb una antel·lació mínima de 45 dies abans de la sortida.  

 
* Possibilitat de contractar opcionalment un espectacle (ballet i/o òpera al Teatre Bolshoi de Moscou. En breu 

us informarem de condicions i preus. Aquesta excursió serà facultativa i a abonar abans de la sortida del 
viatge. 

 

CONDICIONS DE RESERVA 

 
RESERVA:  

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar als Telfs 93 726 71 69 - 608 999 333 o bé al correu electrònic: vinaros@jvinaros.com .  
- Les reserves es faran respectant l’ordre d´inscripció i en les dates indicades.  

- Viatge amb un aforament limitat a 45 places.  

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal (+35€).  

- L´import del Visat s´haurà d´abonar en el moment d´efectuar la paga i senyal (+100€) 

- Els imports del visat i de l´espectacle opcional al Teatre Bolshoi no són reemborsables (exclosos de l´assegurança opc. cancel.lació) 

 

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS: 

- Caldrà abonar una PAGA I SENYAL de 500€ per persona abans del 02 de febrer 2018.    

- La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a l’ingrés de la paga i senyal.  

- Un cop exhaurit el límit de places s’obrirà una llista d’espera.  

- Recomanem NO apurar a la data límit per a efectuar la paga i senyal. 

- La resta del pagament final serà abans del 06 d´abril 2018.   

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES: 
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621  

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748  
 

* Cal indicar NOM + COGNOM + “ÒPERA RÚSSIA”  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  

Paga i senyal 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 entre 7 dies abans de la data del viatge i la data del viatge.  

 

ÒPERA A RÚSSIA  Amics de l’Òpera & Sabadell Més Música 

Del 09 al 14 de maig del 2018 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



 
 

ÒPERA “EL PRÍNCEP ÍGOR” d’Alexander Borodin  

Teatre Mariinski, Sant Petersburg   
 

El Teatre Mariinski de Sant Petersburg, anteriorment conegut com el Teatre d’Òpera Ballet Kírov (1935-
1992) i com Acadèmia Nacional d’Òpera i Ballet (1920-1935), és un teatre històric d’òpera i ballet a Sant 

Petersburg, Rússia. És seu del cèl·lebre Ballet Mariinski (anomenat Ballet Kírov durant l’època soviètica) i el 
seu director general és Valeri Guérgueiv, després de la retirada de Yuri Temirkánov el 1988. Deu el seu nom 

a María Aleksándrovna, esposa del tsar Alexandre II de Rússia i fou construït entre 1859 i 1860 per 

l’arquitecte Alberto Cavos, inspirat en el treball de Gottfired Semper, en particular de l’Òpera de Dresde. La 
història del teatre es remunta a la fundació el 1783, per ordre de la tsarina Catalina II de Rússia, del Teatre 

Bolshói Kámenny, llur repertori fou transferit el 1886 al Teatre Mariinski. A aquest teatre estan lligades les 
millors fites de l’art rus d’òpera i ballet, siguent escenari d’importants directors, música i ballarins, com 

Vátslav Nizhinski, i de destacats artistes com els cantants Fiodor Chaliapin i Leonid Sóbinov, les ballarines 

Anna Pávlova, Tamara Karsávina, Mathilde Kschessinska, Olga Spesívtseva, Galina Ulánova, Natalia 
Dudínskaya, Rudolf Nuréyev, Mijail Barýshnikov i molts altres.  

 
“El Príncep Ígor” 

Òpera en dos actes i un pròleg amb música d’Aleksandr Borodín i llibret en rus del propi compositor. Degut a 

la mort de Borodín el 1887, l’òpera quedà inacabada i la partitura fou corregida i acabada pels compositors 
Nikolái Rimski-Kórsakov i Aleksandr Glazunov. L’estrena pòstuma va tenir lloc a Sant Petersburg, al Teatre 

Mariinski, el 4 de novembre del 1890. El llibret, del propi Borodín i de Vladimir Stásov, està basat en una 
epopeia russa del segle XII i es correspon, vagament, amb la història narrada al “Conte de la campanya 

d’Ígor”, que relata la campanya del príncep rus Ígor Sviatoslávich contra les tribus invasores dels pólovtsy el 
1185. La partitura inclou les famoses dances corals conegudes com “Dances polovtsianes” que van divulgar a 

l’Europa occidental els ballets de Diáguilev i que s’interpreten independentment als concerts.  

 
Alexander Borodin  

(Sant Petersburg, Imperi rus, 12 de novembre del 1833 – Ibídem, 27 de febrer del 1887)   
Fou un compositor, doctor i químic, destacat dins dels compositors del nacionalisme rus, també conegut per 

formar part del “Grup dels cinc”. Borodin és conegut per les seves simfonies, els seus dos quartets de corda, 

“A les estepes de l’Àsia Central” i la seva òpera “El príncep Ígor”. Fou un prominent defensor dels drets de les 
dones, de l’educació a Rússia i va fundar l’Escola de Medicina per a Dones a Sant Petersburg.     

 

 

Diumenge 13.05.18 
Teatre Mariinski de Sant Petersburg 
19:00h 
 
Producció: Yevgeny Sokovnin (1954) 

Disseny: Nina Tikhonova, Nikolai Melnikov (1954) 
Coreografia de les dances: Michel Fokine (1909) 

  

Direcció Musical: Valery Gergiev  
Direcció de la nova versió: Irkin Gabitov  

Disseny de la nova versió: Vyacheslav Okunev  
Il·luminació: Vladimir Lukasevich   

Principal Cor Mestre: Andrei Petrenko   

Preparació musical: Irina Soboleva   

 

“El príncep Ígor” 
Alexander Borodin  
 
Música: Alexander Borodin  

Llibret: Alexander Borodin  
 

Interpretació:  

 
Igor Svyatoslavich: Roman Burdenko 

Yaroslavna: Anna Markarova 
Vladimir Igorevich: Sergei Semishkur  

Príncep Galitsky: Vladimir Vaneyev  

Khan Konchak: Pavel Shmulevich   
Konchakovna: Zlata Bulycheva   

 

 


