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Experiències i tradicions 

 

RUTA 
BEATLES 
amb Jordi Padrós 
expert beatlemaniac 

Del 23 al 26 d’abril 2020 

La nostra ruta comença a Liverpool, on no podrem fer un pas sense recordar algun dels episodis 
més significatius del naixement de la banda dels Fab4 a cada racó. El pub The Grappes, el Cavern 
Club, on van començar a tocar el 1961, l’escultura de Paul McCartney, la de John Lennon, la 
d’Eleanor Rigby, el carrer Penny Lane, Strawberry Fields... El museu The Beatles Story ens obrirà les 
portes com si fos un túnel del temps per rememorar la infància dels seus membres, els 8 anys que 
van existir com a banda i les seves carreres posteriors. Ens traslladarem a Londres, la capital del 
brit-pop, el punk, el rock, abanderada de la música més eclèctica i organitzadora de concerts en 
les seves nombroses sales i pubs. Les traces de la banda es troben en els carrers i els estudis de 
gravació, les plaques, les galeries d’art i el pas de zebra més famós del món a Abbey Road. 

Inclou visites!! 

DIA 1:  BARCELONA - LIVERPOOL 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, taulell de la companyia EasyJet per a fer els tràmits de 
facturació de l’equipatge i recollida de targetes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida 
del vol en direcció a Liverpool: 

BARCELONA – LIVERPOOL – SORTIDA: 11:00 h. – ARRIBADA: 12:35 h.  

A l’arribada, trobarem l’autocar que ens acompanyarà per fer la visita a la zona portuària de la 
capital, coneguda com Pier Head. Aquest conjut d’edificis de la riba del riu Mersey és part de 
la Ciutat Marítima i Mercantil de Liverpool, i va ser inscrita a la llista del Patrimoni de la 
Humanitat UNESCO el 2004.  
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Començarem la nostra v is i ta amb e l 
monument al Titànic, dedicat als enginyers 
que van seguir en els seus llocs durant 
l’enfonsament del famós vaixell, i seguirem la 
ruta per veure des de l’exterior el Royal Liver 
Building (dissenyat per Walter Thomas Aubrey, 
que disposa de 2 torres de rellotge, cononat 
per dues aus mítiques, “Liver Bird”, símbol de la 
ciutat), el Cunard Building (seu de la 
companyia naviera homònima) i George’s 
Dock (l’edifici del port, antiga casa dels Mersey 
Docks i la Comissió del port), edificacions sovint 
referenciades com “Les tres gràcies” , 
construides entre els el 1903 i el 1916.  

Ens desplaçarament a peu fins a The Beatles Story, l’exposició permanent més gran sobre la 
banda, convertida en un mini parc temàtic reverenciat per tots els fans, per les seves 
recreacions dels espais més emblemàtics per on van deixar rastre els 4 fantàstics. A més a 
més, està construït a l’Albert Dock, un edifici impressionant, patrimoni UNESCO.  

Un cop tanquin el Beatles Story, anirem cap al nostre hotel on soparem. Opcionalment, 
després del sopar podrem gaudir d’un concert en el famós Cavern Club.  

Allotjament a l’hotel.  
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DIA 2: (LIVERPOOL) RUTA BEATLES PER LA CIUTAT 

Esmorzar a l’hotel. El dia d’avui el dedicarem a recórrer la coneguda com Extravaganza Day 
Tour, visitant un conjunt de llocs que farà les delícies de tots nosaltres, amants de la banda. 
Dinarem junts en algun punt de la nostra ruta.  

• The Cavern i Mathew Street. Aquest carrer de 
Liverpool, lloc on trobem el Cavern Club, està molt 
vinculat a la trajectòria dels Beatles, i visitat per 
milers de turistes cada any, que disfruten amb els 
concerts del pub, I amb la visita a l’estàtua de 
John Lennon, així com el relleu “Four Lads Who 
Shook the World”, d’Arthur Dooley.  

• L’escola de música d’en Paul i en George 

• L’escola d’art d’en John 

• La casa de juventut d’en Ringo 

• La casa d’en George 

• Penny Lane: el famós encreuament de carrers 
d’aquesta zona de la ciutat era freqüentat per tots 
els components de la banda. Tan era així, que li 
van dedicar una cançó del mateix nom (1967). El 
single, “Penny Lane / Strawberry Fields Forever” ha 
estat classificat com el quart millor de la història.  

• Entrarem a les cases de John i Paul, visitant-les 
en grupets de màxim 15 persones.  

• St. Peters Church Hall: el primer lloc de trobada 
d’en John i en Paul. 

•La tomba d’Eleanor Rigby: tot i que el nom de l’actriu que va 
actuar a la pel·lícula “Help” era  Eleanor Brown, en composar la 
cançó McCartney va conformar la fòrmula amb el cognom Rigby, 
per la botiga d’abastiments ubicada a Bristol. El nom es troba en 
una tomba en el pati de l’església de St. Peter. 

•Strawberry Fields: el jardí de la llar d’infants de l’Exèrcit de 
Salvació, situat molt a prop de la casa familiar de John Lennon, és 
el marc de la cançó composada el 1967, i integrada en l’àlbum St. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band.  

•The Casbah Coffee Club: el primer pub on van tocar els Beatles, 
propietat de la familia Best, estava pensat com un club musical 
d’adolescents, exclusiu per relacionar els fills de la família (Pete i 
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Rory) amb els seus amics. La banda va tocar-hi quan encara es deien The Quarry Men, i 
tocava amb ells Ken Brown (després substituit per Ringo Starr).   

• L’estudi de Percy Phillips. Phillips’ Sound Recording Services: el lloc on van enregistrar els 
primers àlbums. Entre el 1955 i el 1969, Phillips va enregistrar un munt de cintes i discos 
d’acetat, a la part del darrera de la botiga que regentava la seva família (de bateries de 
motocicleta).  

• Visitarem el Pub The Philharmonic Dining Rooms, que sovintejaven, considerat un dels 
millors pubs d’Anglaterra. Tindrem temps de fer una parada amb visita al local, fer-nos 
algunes fotografies i prendre una cervesa.  

Després de la ruta tindrem temps per sopar (lliure) i opcionalment, després del sopar ens 
trobarem qui vulgui aprofitar l’ocasió per gaudir d’un concert en el famós Cavern Club. 
(opcional) 

Allotjament a l’hotel. 
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DIA 3: LIVERPOOL - LONDRES - ABBEY ROAD 

Esmorzar a l’hotel. Avui abandonarem la ciutat per agafar el tren en direcció Londres. Des de  
l’estació començarem a seguir les passes dels Fab4 per la capital. Dinarem en algun punt de la 
nostra ruta. 

Abbey Road: el famosíssim pas de 
zebra d’aquest carrer de Londres va 
ser portada d’aquest, l’onzè àlbum 
dels Beatles, publicat el 26 de 
setembre de 1969 per Apple Records 
amb el mateix nom “Abbey Road”. La 
zona també és interessant per tenir 
una gran paret grafitejada pels 
visitants i ser la seu de l’estudi de 
grabació on la banda de Liverpool va 
enregistrar 190 de les seves 210 
cançons. Altres grans personalitats de 
la música hi han deixat la seva 
empremta, con Sir Cliff Richard, Pink 
Floyd o Aretha Franklin, i més 
recentment, grups com Oasis, Muse, o 
solistes com Amy Winehouse, Adele, o 
Lady Gaga.  

Altres llocs interessants que veurem, entre d’altres, a la nostra ruta:  

• Estudis de gravació: veurem l’edifici de la seu d’Apple Records, al terrat del qual van fer 
l’últim dels concerts a Londres el 1969, o MPL Communications (l’editorial de música de 
McCartney), el Trident Studios (on van produir diversos dels seus hits, i que encara van ser 
usats pels membres, en les seves posteriors carreres en solitari), l’antiga seu d’EMI 

• La Galeria Indica 6, a Mason’s Yard, on es van conèixer John Lennon i Yoko Ono, o el Club 
Bag O’Nails, on començà el romanç entre Paul i Linda. 

• El teatre Príncep de Gales, on van tocar el Twist and Shout, aplaudits per la Reina Mare. 
• El London Pavillion, on es van estrenar les seves pel·lícules : A Hard Day's Night, Help !, 

Yellow Submarine i Let it Be.  
• La sastreria Dougie Millings & Son creadors de l’aire diferent de la banda pel que fa a 

vestuari. 
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• Cinema: alguns dels punts on es van rodar les pel·lícules dels Beatles els podrem veure al 
llarg de la nostra ruta, com la Battersea Power Station (de “Help!”), que també haurem vist 
en altres pel·lícules com El Caballero Oscuro, Sabotage, Rocknrolla, Fast and Furious 6, i 
que ha estat portada emblemàtica del disc Animals de Pink Floyd. També veurem 
Marylebone Station, on s’ubica l’escena inicial De “A hard day’s night”.  

NOTA: Alguns d'aquests edificis han estat remodelats posteriorment i alguns fins i tot tenen altres utilitats. 

De manera lliure, qui ho desitgi podrà fer una passejada nocturna per Londres, i visitar alguns 
punts interessants d’ambient musical, com el Hard Rock Cafe, on es pot veure la lletra de 
cançons com “Imagine”, escrita a mà pel mateix John Lennon, o el disc d’or del Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club. Un altre lloc emblemàtic és el Ronnie Scott Club, al cor del Soho 
londinenc, on el mateix Ronnie Scott va tocar el saxofon en solitari amb els Beatles "Lady 
Madonna”. 

Sopar lliure i allotjament a l’hotel.  
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DIA 4: LONDRES - BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel. Tindrem el matí disponible per visitar la ciutat al nostre aire, gaudint de 
l’ambient cosmopolita de la capital britànica.  

Ens trobarem per dinar i, a l’hora convinguda, ens dirigirem cap a l’aeroport, per agafar el vol 
de tornada a Barcelona. 

LONDRES  – BARCELONA – SORTIDA: 21:00 h. – ARRIBADA: 00:15 h 

Fi del viatge 
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El preu inclou: 
• Vols directes Barcelona - Liverpool 

amb la companyia Easyjet, i Londres - 
Barcelona amb la companyia Vueling, 
classe turista. 

• Hotels 4* a Liverpool i 3* a Londres 

• Esmorzars anglès o bufet als hotels. 

• Mitja pensió. 

• Autocar privat amb conductor i aire 
condicionat per a la visita matinal a 
Liverpool Dia 1. 

• Desplaçament amb transport públic 
a la ciutat de Londres. 

• Assessorament cultural, 
explicacions i xerrades durant el 
viatge a càrrec de l’especialista Jordi 
Padrós. 

• Dossier del viatge i dossier temàtic 
per tenir de referència durant el viatge. 

• Xerrada prèvia a Baraka Club de 
Viatges sobre els Beatles a càrrec de 
l’especialista Jordi Padrós 

• Acompanyant de Te de Tertúlia/
Baraka. 

• Guies locals per a les visites que ho 
requereixin. 

• Guies locals especialitzats per a les 
visites Beatles a Liverpool i Londres 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Entrades als monuments i visites 
especificades al programa. 

• Assegurança de viatge i cancel·lació 
Baraka. 

• Taxes d’aeroport. 

• Tot l’especificat al programa. 

• Auriculars per escoltar millor les 
explicacions. 

• City Tax 

El preu no inclou: 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Begudes en els àpats. 

• Tot allò no especificat en el programa. 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HOTEL SINGULAR: HARD DAYS NIGHT 

Hard Days Night Liverpool 4* - web 
Hotel inspirat en el món dels Beatles, combina una alta qualitat i un entorn realment únic. 
Està ubicat al bell mig del barri de la banda, oferint un allotjament de luxe i un espai 
d’esdeveniments exclusius, en un edifici construït el 1884, bellament restaurat, i ple d’història.  
La seva decoració està repleta d’obres d’art inspirades en els Beatles. 
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la web www.baraka.cat  

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE 
MOTIUS DE CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-
LA EN DETALL. NOMÉS ENS L’HAN DE DEMANAR.

RESERVA: 
PER REALITZAR LA RESERVA S’HA D’EFECTUAR UN DIPÒSIT DE 700 € (per persona en hab. Doble) ó 
850 € (per persona en hab. Individual) DEL TOTAL DEL VIATGE, ABANS DEL DIA 20 DE GENER 2020 I 
LA RESTA ABANS DEL 20 DE MARÇ 2020. 

CALDRÀ INDICAR EL NOM COMPLET DE LA PERSONA O PERSONES INSCRITES, DNI I UN TELÈFON DE 
CONTACTE, I FER L’INGRÉS AL COMPTE DE BARAKA CLUB DE VIATGES:  

BANC SABADELL ES62 0081 0016 11 0002275536  

Donat que és un viatge amb molta demanda i places limitades, s’aconsella consultar la disponibilitat 
abans de fer l’ingrés. 

NOTA. LA RESERVA DE PLAÇA ES CONSIDERARÀ CONFIRMADA UN COP FORMALITZAT EL 
PAGAMENT, MOMENT EN EL QUE  S’ADJUDICARAN ELS SEIENTS DE L’AUTOCAR.

ORGANITZACIÓ CULTURAL 
Te de Tertúlia 
www.tedetertulia.com   
tedetertulia@gmail.com   
tel. 93 757 81 01      

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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