Viatge Operístic a

LONDRES
Royal Opera House
“Ariadna auf Naxos”
de Richard Strauss
Patrimoni de la Humanitat
Amics de l´Òpera & Sabadell Més Música

Del 15 al 18
18 d´Octubre 201
2015
A Londres,
Londres, la capital britànica, el ric passat històric conviu en harmonia
harmonia amb un
present vibrant. La barreja de cultures i races,
races, l’espectacular arquitectura i la
creativitat més avantguardista han donat lloc a una increïble ciutat cosmopolita i en
constant evolució.
DIA 15/10 · SABADELL – BARCELONA – LONDRES
DIA 16/10 · LONDRES MONUMENTAL I LA ROYAL OPERA HOUSE
DIA 17/10 · LONDRES, ST PAUL, LA TORRE I CREUER PEL TÀMESIS
DIA 18/10 · LONDRES – BARCELONA – SABADELL

PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE MÍNIM 40 PAX: 1195 EUR
PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE MÍNIM 30 PAX: 1295 EUR
PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE MÍNIM 20 PAX: 1395 EUR
SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 200 EUR
SUPLEMENT NO SOCIS +10%
El Preu Inclou:
Bitllets d’Avió Anada i Tornada en classe turista
Taxes Aèries
Trasllats Sabadell/Aeroport/Sabadell en autocar
Assegurança d´assistència en Viatge
Hotel 4****
Viatge amb Règim de Pensió Completa
Guia Acompanyant des de Barcelona
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari
Grup mínim 40 participants

El Preu No Inclou:
Tot tipus d’extres
Tot allò No Especificat
Begudes als àpats
Asseg Opc Cancel.lació 30 EUR

Visites de Temàtica Cultural Incloses:
Visita panoràmica de Londres amb guia local · Entrades a la Catedral de St Paul de
Londres · Entrades a la Torre de Londres · Creuer Fluvial pel Tamesi · Entrades a l´Opera
“Ariadna Auf Naxos” de Richard Strauss al Covent Garden de Londres
INFORMACIÓ I RESERVES: AMICS DE L´ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377

Viatge Operístic a LONDRES  Del 15 al 18 d´Octubre 2015
2015
DIA: 15 OCT 2015

DIA 1

LLOC:

HORA:

SABADELL – BARCELONA – LONDRES

Trasllat a l´Aeroport de Barcelona en autocar. Facturació dels equipatges i volem cap a Londres.
Arribada i assistència per part dels nostres corresponsals i sortida cap al centre de la ciutat, on durem
a terme una primera presa de contacte amb aquesta metròpli efectuant una panoràmica, on podrem
contemplar les principals avingudes i places del centre, amb el Parlament, el Big Ben, l´Abadia de
Westminster, Trafalgar Square, Hyde Park i altres monuments representatius. Sopar i allotjament a
l´hotel.

DIA 2

LONDRES MONUMENTAL I LA ROYAL OPERA HOUSE

Esmorzar. Aquest matí completarem la nostra visita a la City. Aquesta ciutat, situada a la llera del
Tàmesi, ens mostrarà els seus punts més simbòlics. Atravessant el riu podrem admirar els famosos ponts
com el Westminster Bridge o Waterloo Bridge i l´espectacular London Eye (la nòria gegant de la
ciutat). Tot seguit ens aturarem davant del Palau de Buckingham per a poder observar el canvi de
guardia (en funció de la disponibilitat), aquest palau és l´oficina i residència a Londres de la Reina
d’Anglaterra, és un dels pocs palaus actius que encara es mantenen. També ens aproparem a
l´Avinguda Whitehall on es troben algunes residencies reials i del govern del país, com el nº 10 de
Downing Street on viu el 1er Ministre… Dinar. A la tarda, sortirem per asistir a l´Opera “Ariadna Auf
Naxos” de Richar Strauss, a la Royal Opera House de Londres. Acabat l´espectacle, sopar i allotjament
a l´hotel.

DIA 3

LONDRES, ST PAUL, LA TORRE DE LONDRES I CREUER PEL TÀMESIS

Esmorzar. Avuí coneixrem l´est del centre de Londres, visitarem la Catedral de St. Paul, una de les
poques edificacions de la zona que va sobreviure a la Segona Guerra Mundial, de la qual destaquen
l’enorme cúpula, la més gran del món després de la Basílica de San Pere de Roma, així com el mosaic
d’inspiració bizantina del cor, sobre la Creació del Món. Tot seguit, visitarem la Torre de Londres, un
dels llocs històrics més populars i imponents de la ciutat, que data del segle XI, en època de Guillem el
Conqueridor, qui ordenà construïr-la al costat del Tàmesi per a protegir la ciutat d’atacants que
arribaven per via marítima, on podrem veure els tresors reials. Dinar en un restaurant local. A la tarda,
efectuarem un agradable Creuer pel Tàmesi tot gaudint relaxadament del meravellós conjunt
monumental de Londres. Breu temps lliure. Sopar i allotjament a l´hotel.

DIA 4

LONDRES – BARCELONA – SABADELL

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí ens desplaçarem al centre per a conèixer de més a prop el barri
comercial de la ciutat, passarem pel Covent Garden, Carnaby Street i el Soho amb el singular barri
xinès, on acabarem a Picadilly Circus i les avingudes Oxford i Regent Street… Dinar de comiat. A la
tarda, gaudirem de temps lliure i a una hora indicada, trasllat a l’aeroport de Londres. Facturació dels
equipatges i volem novament cap a Barcelona. Arribada a l’aeroport de Barcelona i trasllat al nostre
punt habitual en autocar. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit de la
seva estada a Londres.
*Nota: l´ordre de les visites podria patir variacions en funció de la disponibilitat i dels horaris locals, tot
respectant íntegrament el contingut del viatge

PLA DE VOLS PROVISIONAL VUELING
15/10/15 BARCELONA – LONDRES 12h50 – 14h05
18/10/15 LONDRES – BARCELONA 19h25 – 22h25
INFORMACIÓ I RESERVES: AMICS DE L´ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377

