CONCERT
SINFÒNIC
a BORDEUS
Ruta Gastronòmica i Monumental

Bordeus i St Emilion
Sabadell, Més Música
De l´11 al 14 d´O
Octubre 201
12
Aquitània,, filla del sud de França, acariciada per l’aigua i el vent de l’Atlàntic i famosa pel seu vi i
gastronomia, és la terra del bon viure. A qui la visita, regala natura generosa i plaers que inciten a la
luxúria, juntament amb el bon apreci del seu majestuós patrimoni. Des del blau rectilini de la seva
costa fins el verd de les seves terres interiors, Aquitània ens espera amb els braços oberts. Cal
destacar especialment la meravellosa Bordeus, ciutat d’art, de cultura i d’història que conserva un
excepcional patrimoni arquitectònic del segle XVIII.

DIA 01 · SABADELL – MONTAUBAN – BORDEUS
DIA 02 · BORDEUS I CONCERT SINFÒNIC
DIA 03 · BORDEUS, SAINT EMILION I BLAYE
DIA 04 · BORDEUS – MOISSAC – SABADELL
PREU SOCI DE SABADELL, MÉS MÚSICA, AMB CAMBRA DOBLE, 675 EUROS
AMB CAMBRA INDIVIDUAL, INCREMENT DE 125 EUROS
PREU NO SOCI, AMB CAMBRA DOBLE, 742 EUROS
AMB CAMBRA INDIVIDUAL, INCREMENT DE 137 EUROS
PAGA I SENYAL DE 250 EUROS ABANS DEL 20 DE JULIOL 2012
RESTA ABANS DEL 14 SETEMBRE 2012
INGRESSAR AL BANC SABADELL 0081 0025 21 0003146621 (POSEU NOM, COGNOM I VIATGE)
El Preu Inclou:
Transport en modern Autopullman
Assegurança d´assistència i CANCEL.LACIÓ
Hotel 3*** SUP
Règim de Pensió Completa
Dinars en bons restaurants regionals
Begudes als àpats (Vi i Aigua)
Guia Acompanyant especialista en França
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari

El Preu No Inclou:
Tot tipus d’extres
Tot allò No Especificat

Visites de Temàtica Cultural Incloses:
Visita-passeig a Montauban · Visita guiada a Bordeus · Visita guiada a St Emilion · Degustació de vi St Emilion · Visita guiada
de la Bastida de Blaye · Entrades al Concert Simfònic a la Òpera Nacional de Bordeus ·
Visita guiada de Moissac

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237 7è1ª · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es

INFORMACIÓ I RESERVES: SABADELL MÉS MÚSICA

Meravelles de BOR
RDEUS i Aquitània · Sabadell,, Més Mússica 11 al 14 Oct 2012
DIA: 11 OCT 2012

LLOC: PL ALCALDE MARCET, SABADELL

HORA: 07h00

DIA 1
SABADELL – MONTAUBAN – BORDEUS
Sortida del punt d´origen en direcció a Girona i França. Breu parada per esmorzar (No inclòs) i continuació
del viatge fins arribar a Toulouse, capital del Midi, vila històrica del Sud de França surcada per les aigües del
Garona, on durem a terme el Dinar. Breu visita d´aquesta ciutat, que atresora un important conjunt
monumental esquitxada per les aigües del riu Tarn, coronada per la meravellosa Place Nationale i la
Catedral de Notre Dame… Continuació cap al Nord atravessant la Vall de la Garona fins arribar a la regió
atlàntica d´Aquitània, terra de paisatges històrics i vitivinícoles del gran Oest francès. Arribada a Bordeus,
capital de la regió. Sopar i Allotjament a l´hotel.
DIA 2
BORDEUS I CONCERT SINFÒNIC
Esmorzar a l´hotel i visita guiada a la ciutat de Burdeus, capital de la comarca de la Gironda i de la regió
d´Aquitània, a peus de l´estuari de la Gironda, entre els rius Garona i Dordonya. Començarem la visita duent
a terme una interessant panoràmica a través de les principals avingudes i places, situades al marge est del
Garona, una ciutat que s´ha anat ennoblint amb el pas dels segles. La modernitat i l´antiguitat es conjuguen
magistralment constituint una ciutat plenament cosmopolita, oberta al món des d`èpoques immemorials mercès
al seu port històric, d´on surgiren les grans gestes colonials cap a l´Atlàntic i ultramar... Coneixerem el
patrimoni del segle d´Or burdelès, el XVIII, on sobressurten el Teatre, el famós barri de Saint Pierre i la Plaça
de la Borsa. També coneixerem la meravellosa catedral de Saint André, l´Ajuntament i els palauets
particulars, que van esquitxant tot el conjunt monumental urbà... Al migdia, dinarem en un acreditat
restaurant. A la tarda, tornarem a Bordeus per assistir al Concert Simfònic a l´emblemàtica Opera Nacional.
Acabat l´espectacle, retorn a l´hotel. Sopar i Allotjament.
DIA 3
BORDEUS, VISITEM SAINT EMILION I LA BASTIDA DE BLAYE
Esmorzar a l´hotel i sortida cap a Saint Emilion, la joia d´Aquitània. Aquest poble es troba en un marc
incomparable de paisatges vitivinícoles. Aquesta localitat nasqué al voltant de la tomba de Saint Emilion,
monjo ermità d´origen bretó que trobà en aquestes contrades un idílic espai per al seu retir. Fou durant el
segle VIII que s´hi construí una ermita escarvada sota un promontori. La ciutat medieval concentra nombrosos
monuments històrics, com l´església subterrània, les catacombes, la capella de la Trinitat, etc... Però Saint
Emilion també és una magnífica etapa pels amants del vi, és aquí on es troben les millors bodegues de
reputació internacional. Durem a terme una bona degustació d´aquests vins... Acabades les visites, dinar en un
restaurant regional. A la tarda, sortirem cap al Nord de Bordeus per a conèixer la ciutadella medieval de
Blaye, situada molt a prop de l´estuari de la Gironda. Fou coneguda des de l´antiguitat com a bastió feudal,
plaça forta que vigilava l´entrada a les comarques de Bordeus. Vauban li va donar el retoc actual, amb un
sistema defensiu singular, anomenats com el “Fort Paté”, sobre la illa que du el mateix nom, i el “Fort Médoc”
a l´altre marge del riu. Durant la visita guiada podrem descobrir les muralles, el polvorí, les sales de la
guarnició militar, etc... Retorn a l´hotel. Sopar i Allotjament a l´hotel.
DIA 4
BORDEUS – MOISSAC – SABADELL
Esmorzar a l´hotel i sortida cap al Midi, fins arribar a la veïna localitat de Moissac. Visitarem aquesta
fabulosa localitat medieval, situada a la conca del Tarn, fomant un meravellós llac just al bell mig de la vila,
on també hi és present el canal del Garona, formant un indret màgic envoltat d´aigua. També és coneguda
per ser una cruïlla de camins històrics, amb més de 1000 anys d´antiguitat, sobretot com a etapa clau del
camí de Sant Jaume, on hi destaca un patrimoni religiós inversemblant, coronat pel conjunt abacial de Sant
Pere, amb un meravellós claustre d´estil romànic i l´església, de gran valor arquitectònic. També hi ressalten
petites rues medievals i places encisadores, que fan d´aquesta vila una joia artística del Midi en direcció a
Barcelona. Al mig dia dinarem en un restaurant local. Després de l´àpat, iniciarem el retorn cap a les nostres
llars desitjant que hagin gaudit una altra vegada més del racons que França ofereix als seus visitants.…

VIATJANT FEM CULTURA I AMICS

ORQUESTRA
AQUITÀNIA

NACIONAL

DE

BORDEUS

La historia de l’Orquestra Nacional de Bordeus Aquitània està
íntimament lligada a la història de la música de Bordeus. A l’any 1850 un
grup de músics professionals van crear l’Orquestra de la Société-Cécile. I
al 1932, Gaston Poulet, va ser nomenat Director del Conservatori de la
ciutat, creant la seva pròpia companyia de concerts: l’Associació de
Professors del Conservatori. L’existència d’ambdós conjunts simfònics a la
ciutat de Bordeus va evolucionar progressivament fins a la creació de la
Societat de Concerts del Conservatori, sota la direcció de Gastón Poulet al
1940.
Actualment, L’ONBA (Orchestre National Bordeaux Aquitaine) és
finançada per l’Ajuntament de Bordeus, juntament, amb el Ministeri de
Cultura i el Consell Regional d’Aquitània.

Divendres 12.10.12
Opéra National de
Bordeaux
20.00h

Orchestre National Bordeaux
Aquitaine
Sascha Goetzel, Direcció
Isabelle Faust, Violí
Marie-Elisabeth Hecker, Violoncel

Cycle de Brahms al
Grand-Théâtre
Johannes Brahms
Doble concert per violí i
violoncel
Simfonia nº 2

