VIENA
ÒPERA “LOHENGRIN”
de Richard Wagner
LA CAPITAL DEL BARROC
PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Del 05 al 08 de novembre del 2018
AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA
A la vora del Danubi, s’aixeca l’esplèndida Viena, una ciutat senyorial on tot és art. La seva estètica clàssica i elegant
d’èpoques passades es pot apreciar a qualsevol racó i els majestuosos edificis deixen sense alè al visitant. A Viena es
barreja la sumptuositat dels palaus imperials, amb la música clàssica de renom internacional, i amb l’estil Jungendstill,
corrent arquitectònic modernista sorgit a finals del segle XIX.

DIA: 05 Novembre 2018

LLOC: Sabadell / Barcelona

PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE (mínim 40 pax):

1.095 €

05/11 Sabadell - Barcelona - Viena
06/11 Viena, Baden i el Wienerwald i Concert Residenzorchester

(mínim 30 pax: 1.195 €)
(mínim 20 pax: 1.295 €)
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:
SUPLEMENT NO SOCI:

HORA: A concretar

07/11 Viena, el Palau Imperial i Òpera “Lohengrin” de R. Wagner

160 €

+ 10%

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):

30 €

EL PREU INCLOU:
Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista
Taxes Aèries
Assegurança d’Assistència en Viatge
Trasllats Sabadell / Aeroport BCN / Sabadell amb autocar
Trasllats en privat amb modern autopullman a destinació
Hotel 4****
Viatge amb règim de Pensió Completa
Guia acompanyant des de Barcelona
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari
Grup mínim 20 participants

08/11 Viena - Barcelona - Sabadell

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:
Visita guiada de Viena (UNESCO) · Visita del Saló de Gala
de la Biblioteca Nacional de Viena i la Catedral de Sant
Esteve · Visita de Baden i els Boscos de Viena · Concert a la
Residenzorchester · Visita guiada del Palau Imperial
Hofburg · Entrades a l’Òpera Nacional de Viena
“Lohengrin” de Richard Wagner

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING):

05/11/18 Barcelona - Viena 07h40 - 10h00
08/11/18 Viena - Barcelona 14h10 - 16h30

EL PREU NO INCLOU:
Tot tipus de Begudes
Dinar de l’últim dia (08/11)
Tot tipus d’Extres
Tot allò No Indicat
Assegurança opcional de Cancel·lació (*)
(*) a contractar amb la primera paga i senyal

INFORMACIÓ I RESERVES:

SR. VINARÒS
93 726 71 69 - 608 999 333

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

Del 05 al 08 de novembre del 2018
AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA

ÒPERA “LOHENGRIN”
Òpera Nacional de Viena

05/11 SABADELL - BARCELONA - VIENA
Trasllat a l’Aeroport de Barcelona amb autocar. Arribada a l’Aeroport del Prat, facturació
dels equipatges i volem cap a Viena. Arribada i trasllat al centre de la capital austríaca, on durem
a terme un tour panoràmic d’orientació, on descobrirem la seu de l’ONU, el famós Prater, el
Danubi i les grans avingudes que integren el Ring de Viena. Dinar en un restaurant local. A la
tarda, visitarem a fons el nucli històric de la ciutat, declarat Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. El seu passat de capital imperial ha enriquit Viena amb nombrosos monuments
que envolten l’Avinguda del Ring: el Parlament, l’Òpera, el Museu de Belles Arts, etc. Durant un
passeig pels carrerons del casc antic podrem admirar la Catedral de Sant Esteve i els patis del
Palau Imperial (Hofburg) i visitarem el sumptuós Saló de Gala de la Biblioteca Nacional,
considerat com un dels més impressionants del món. Trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.
06/11 VIENA, BADEN I EL WIENERWALD I CONCERT A LA RESIDENZORCHESTER
Esmorzar. Sortida cap a les afores de la ciutat en direcció als Boscos de Viena, on s’hi troba
una gran diversitat de petites ciutats i pobles amagats entre muntanyes, rius, planes i llacs.
Descobrirem les atraccions més boniques del Wienerwald. Continuació del trajecte fins a Baden.
Tot seguit durem a terme una visita a aquesta localitat, famosa arreu pel seu balneari d’aigües
termals de manantial amb qualitats curatives que daten de l’era romana. La petita ciutat de
Baden, avui dia molt freqüentada, va assolir la seva màxima fama al segle XIX. D’estil
Biedemeires, es van construir diverses viles, cases, banys i fins i tot places, tot actualment
restaurat. És de gran interès paisatgístic el parc de la ciutat que s’extén per quilòmetres i
quilòmetres als boscos de Viena. Acabada la visita, dinar en un restaurant local. A continuació
tornarem a Viena i assistirem a un fabulós concert a la Residenzorchester, on quedarem
deleitats per aquesta famosa orquestra de cambra, amb les millors obres de Strauss i Mozart.
Acabat l´espectacle, Tornada a l’hotel. Sopar i Allotjament.
07/11 VIENA, EL PALAU HOFBURG I ÒPERA “LOHENGRIN” DE RICHARD WAGNER
Esmorzar. Aquest matí visitarem el Museu Sissi, els Apartaments Reials i la Cambra
d’Argent del Palau Imperial Hofburg de Viena per a conèixer de més a prop la sumptuosa
vida de la cort imperial dels Habsburg. El palau, que fou erigit durant el segle XIII, va acollir la
família reial fins al 1918, destacant molt especialment les nobles i riques sales de l´època de
l’Emperador Francesc Josep i la seva esposa Elisabeth. Tot seguit visitarem la Cambra d’Argent,
una magnífica col·lecció de coberteria en argent exposada en una taula milanesa de 30 metres
de llarg, amb porcellana de l’Àsia Oriental. Acabarem la visita amb el Museu Sissi, dedicat a
l’Emperadriu Elisabeth i que reflecteix la vida privada d’aquest singular personatge. A través dels
retrats, el mobiliari i els objectes personals descobrirem l’agitada i romàntica vida d’Elisabeth.
Breu temps lliure i dinar en un restaurant local. A la tarda, ens traslladarem a la Staatsoper
(Òpera Nacional) de Viena per assistir a l’Òpera “Lohengrin” de Richard Wagner, amb una
posada en escena espectacular. Acabada la funció, trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.
08/11 VIENA - BARCELONA - SABADELL
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí disposarem de temps lliure al nucli antic de Viena per a
seguir gaudint d´aquesta meravellosa capital o bé per a activitats comercials. A una hora
indicada, trasllat amb autocar a l’Aeroport de Viena. Facturació dels equipatges i sortida amb el
vol direcció a Barcelona. Arribada a l’Aeroport del Prat i trasllat amb autocar al punt d’origen de
Barcelona o Sabadell.
* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT I PER MOTIUS
LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.

INFORMACIÓ I RESERVES: SR. VINARÒS - 93 726 71 69 / 608 999 333
Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67
www.kulturalia.es info@kulturalia.es

