
 DIA: 24 Novembre 2017                                    LLOC: Estació de Sants, Barcelona                                         HORA: 07h45 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada de la Casa-Museu Fuente del Rey de la 

Fundació AMYC · Visita de l’exposició “Zuloaga en el París 

de la Belle Époque, 1889-1914” i la col·lecció permanent de 

l’Espai Miró a la Sala Recoletos de la Fundació MAPFRE 

(segons disponibilitat) · Visita de l’exposició “Picasso / 

Lautrec” del Museu Thyssen · Recorregut temàtic per les 

25 millors obres de la col·lecció permanent del Museu 

Thyssen en motiu del 25è Aniversari · Itinerari Artístic per 

les Esglésies de Madrid (Real Oratorio del Caballero de 

Gracia, Catedral de la Almudena i Real Basílica de San 

Francisco el Grande) · Visita de l’exposició “Mariano 

Fortuny (1838-1874)” al Museu del Prado  

ESCAPADA D’ART 

    A MADRID  

                                MARIANO FORTUNY AL PRADO I PICASSO/LAUTREC AL THYSSEN 

                                    ZULOAGA I ESPAI MIRÓ A LA FUNDACIÓ MAPFRE 

                                      CASA-MUSEU FUENTE DEL REY DE LA FUNDACIÓ AMYC              

                                        ITINERARI ARTÍSTIC PER LES ESGLÉSIES DE MADRID   

Del 24 al 26 de novembre del 2017 

TE DE TERTÚLIA 
 

Acompanyats per l’historiadora de l’art, M. Mercè Riera 

24/11  BCN/MAD (AVE), la Fundació AMYC i la Fundació Mapfre  

25/11  Madrid, Museu del Prado i Itineari artístic per les Esglésies  

26/11  Madrid i el Museu Thyssen - MAD/BCN (AVE) 

EL PREU INCLOU: 

Bitllets de Tren AVE anada i tornada en classe turista   

Servei d’autocar privat a jornada completa el dia 24/11 

Assegurança d’Assistència en Viatge   

Hotel AC Carlton 4**** a Madrid (centre ciutat) o similar 

Viatge amb règim d’Allotjament i Esmorzar a l’hotel  

3 Dinars a restaurants amb begudes incloses (Vi i Aigua) 

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants / màxim 25 participants 

Acompanyament, assessorament pedagògic i xerrades durant   

   el viatge a càrrec de la professora M. Mercè Riera. 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Sopars  

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la primera 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 

Aquest any 2017 és un any de celebració pel Museu Thyssen, ja que celebra els seus 25 anys de la seva seu a 
Madrid. Us proposem el recorregut 25 obres mestres per 25 anys de Museu, una selecció de vint-i-cinc peces 
emblemàtiques que ens permetran recórrer tots els períodes de la col·lecció. 

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

895 € 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  120 € 
Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  15 € 

PLA DE TRENS PROVISIONAL (AVE):  
 

24/11/17 AVE Barcelona - Madrid 08:25 - 10:55  

26/11/17 AVE Madrid - Barcelona 20:00 - 22:30  

Disseny cultural 
www.tedetertulia.com - tedetertulia@gmail.com   

Tel. 93 757 81 01 

25è ANIVERSARI DEL MUSEU THYSSEN  
         “25 obres mestres per 25 anys de Museu” 



ESCAPADA D’ART A 
MADRID 

Del 24 al 26 de novembre del 2017 

TE DE TERTÚLIA 

24/11  BARCELONA / MADRID (AVE), LA FUNDACIÓ AMYC I LA FUNDACIÓ MAPFRE   

Presentació a l’Estació de Sants de Barcelona a l’hora indicada. Embarcament i sortida amb el tren AVE 
direcció a Madrid. Arribada l’Estació d’Atocha i trasllat amb autocar al barri d’Aravaca per a visitar la Casa-
Museu Fuente del Rey de la Fundació AMYC, creada per Francisco Daurella l’any 2009 tot seguint la 
seva iniciativa de mecenatge i recuperant una casa d’ús privat de 2.000 metres i 1.000 metres de jardí per a 
acondicionar-la i transformar-la en Casa-Museu. Les seves instal·lacions acullen diferents sales expositives, 
una sala per a exposicions temporals i una sala polivalent per a actes culturals de diferents índoles. L’eix 
principal de la col·lecció és donar una visió molt dinàmica d’allò succeït entre finals del segle XIX i mitjans del 
segle XX, fer-se una idea de la influència del Mediterrani i també incorporant en la mateixa la influencia 
francesa, amb artistes com Sorolla, Nonell, Casas, Mir, Renoir, Anglada Camarasa, Torres Garcia, etc., fins a 
completar una col·lecció de més de 250 obres. Acabada la visita, tornada al centre de Madrid i dinar en un 
restaurant local. A la tarda, tindrà lloc la visita de la Sala Recoletos de la Fundació MAPFRE (segons 
disponibilitat). En primer lloc, visitarem l’exposició “Zuloaga en el París de la Belle Époque, 1889-1914”, 
producció pròpia de la fundació, on el visitant podrà trobar 90 obres d’aquest artista “a mig camí entre la 
cultura francesa i l’espanyola”, així com altres de pintors amb els que va conviure durant els anys que va viure 
a París, com Emile Bernard, Gauguin o Auguste Rodin. Així, juntament amb obres del pintor espanyol de la 
Generació del 98 com “Víspera de la corrida” (1898), “Parisiens” (1900) o “Retrat de Mlle. Valentine 
Dethomas” (1895), l’exposició també reuneix obres de Paul Gauguin, Eugène Carriére, Paul Serusier, Emile 
Bernard, Toulouse-Lautrec, Auguste Rodin o Pablo Picasso, de qui es veurà la seva “Celestina” i “La enana”. 
Tot seguit, visitarem la col·lecció permanent de l’Espai Miró per a endinsar-nos en l’univers artístic d’aquest 
artista i, per tant, descobrir la plasmació del color pur, trobar la lògica del símbol i calibrar la difícil harmonia 
entre allò constant i allò eteri. L’artista català, que va influir poderosament en el treball dels pintors 
americans clau de mitjans de segle, fou un creador, un mag i un geni de l’art contemporani. En acabat, 
trasllat a l’hotel i allotjament.  
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

25/11  MADRID, EL MUSEU DEL PRADO I ITINERARI ARTÍSTIC PER LES ESGLÉSIES  

Esmorzar a l’hotel i sortida a peu cap al Museu del Prado per a visitar l’exposició “Mariano Fortuny (1838
-1874)”, gran mostra antològica dedicada a un dels artistes espanyols del segle XIX que ha gaudit d’una 
valoració més sostinguda i major repercussió internacional, Mariano Fortuny i Marsal. Es tracta d’una 
exposició excepcional i irrepetible ja que, a més a més d’incloure les seves aportacions com a pintor, 
aquarel·lista, dibuixant i gravador, s’hi exhibeixen exemples de l’exquisita col·lecció d’antiguitats que 
atresorava al seu taller, preciosos objectes que demostren el seu interès per l’observació detinguda i 
expliquen el refinament en la captació de les qualitats, el color i la llum en les seves pròpies creacions 
artístiques. Acabada la visita, dinar en un restaurant local. A la tarda, durem a terme un itinerari artístic per 
les esglésies de Madrid. Començarem el recorregut per la Basílica de San Francisco el Grande, obra 
classicista del segle XVIII, aixecada sobre un antic convent que, segons la llegenda, va fundar el propi San 
Francesc d’Assís al segle XIII. El rei Carles III va ordenar construir aquest nou temple, projectat per Francisco 
Cabezas el 1761 i culminat per Francisco Sabatini i Miguel Fernandez el 1784. De façana supèrbia i vertical, 
l’exterior de l’edifici destaca per la seva immensa cúpula de 33 metres de diàmetre. A l’interior, per la seva 
part, sobressurten els llenços decoratius de prestigiosos pintors entre els que es troba Francisco de Goya, a 
més a més d’una important pinacoteca al claustre. Tot seguit, visitarem la Catedral Santa Maria la Real de la 
Almudena, construïda a finals del segle XIX, sobre l’antiga església de Santa María la Mayor, i erigida 
per a honrar a la Verge patrona de Madrid. Al 1883 es va posar la primera pedra d’aquest impressionant 
monument, situat en un dels enclaus més bonics de la ciutat, i al 1911 s’obrí el culte a la cripta, però la 
construcció quedà paralitzada fins a després de la Guerra Civil, quan van adjudicar el concurs als arquitectes 
Fernando Chueca Goitia i Carlos Sidro, qui van donar un impuls definitiu a l’obra. El procés d’execució fou 
molt lent però finalment, al 1993, la catedral fou consagrada al culte pel Papa Joan Pau II. L’interior del 
temple manté un estil gòtic tot i que l’exterior és classicista. Acabades les visites, temps lliure i tornada a peu 
a l’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 



ESCAPADA D’ART A 
MADRID 

Del 24 al 26 de novembre del 2017 

TE DE TERTÚLIA 

26/11  MADRID I EL MUSEU THYSSEN - MADRID / BARCELONA (AVE)  

Esmorzar a l’hotel i sortida a peu cap al Museu Thyssen per a visitar l’exposició “Picasso / Lautrec”, la 
qual proposa un anàlisi de la relació de l’obra dels inicis de Pablo Picasso amb la del francès Herni de 
Toulouse-Lautrec. Al 1899, el jove Picasso es vincula a Els Quatre Gats, grup d’escriptors i artistes de 
l’avantguarda de Barcelona propers al modernisme i al decadentisme i influïts, entre d’altres, per Toulouse-
Lautrec. Però serà entre el 1900 i el 1904, anys en els que el pintor espanyol resideix intermitentment a París 
abans d’instal·lar-se allà de forma definitiva, quan entraria en contacte directe amb l’obra de pintors 
postimpressionistes com Lautrec. Durant aquells anys, la seva temàtica es centra en els baixos fons de la 
ciutat i en els ambients nocturns dels cafè-concert i, com es pot veure a l’exposició, la seva pintura 
experimenta una influència evident de l’obra de Lautrec. Tot seguit, farem un recorregut temàtic per les 25 
millors obres de la col·lecció permanent en motiu del 25è aniversari del Museu Thyssen de Madrid. 
Acabada la visita, dinar de comiat en un restaurant local. A la tarda, continuarem el nostre itinerari artístic 
per les esglésies de Madrid amb el tercer i últim temple a visitar, el Real Oratorio del Caballero de 
Gracia, declarat Bé d’Interès Cultural el 1956 i construït durant els segles XVIII, XIX i XX, en estil 
neoclàssic, sobre el petit oratori del segle XVII a partir de la donació realitzada per Jacobo de Grattis, 
conegut com el Caballero de Gracia. Iniciat per Juan de Villanueva el 1781 i reformat posteriorment per Juan 
Pedro Arnal i Custodio Teodoro Moreno, l’edifici presenta una església amb un encertat disseny 
arquitectònic. Acabada la visita, temps lliure i tornada a peu a l’hotel. Recollida de l’equipatge i sortida a peu 
cap a l’Estació d’Atocha. Embarcament al tren i sortida amb el tren AVE direcció a Barcelona. Posterior 
arribada a l’Estació de Sants. Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta 
escapada d’art a Madrid.  

 

* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT 

DELS MUSEUS I PER MOTIUS LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL 

VIATGE.  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

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



ESCAPADA D’ART  

A MADRID 
 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar directament a l’agència.  

- Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades. 

- Els Socis de Te de Tertúlia tenen preferència de reserva. 

- El nombre d’habitacions individuals és molt limitat.  

- Viatge amb un aforament limitat a 25 places.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent.  

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal (+ 15 €). 
 

 
INSCRIPCIONS:  

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

- Preguem contactar amb l’agència un cop efectuat el pagament per a confirmar la plaça al telèfon 93 496 14 67 
o a l’email: info@kulturalia.es . 

 

 

PAGAMENTS:  

- Caldrà fer una PAGA I SENYAL de 300€  per persona abans del 06 d’octubre 2017.   

- La resta del pagament final serà abans del 03 de novembre 2017..   

 

 

DADES BANCÀRIES (Kulturalia Viatges):  
 

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748    
 

     * Cal indicar NOM + COGNOM + “MADRID TE DE TERTÚLIA” 
 

 

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 i la data del viatge. 

 

Del 24 al 26 de novembre del 2017  

TE DE TERTÚLIA 

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

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 


