
Dalí a l'Empordà i 
Plensa a Céret
Escapada amb motiu deEscapada amb motiu de
l'exposició Plensa a Céretl'exposició Plensa a Céret

Dia 25 - Sortida en autocar de Barcelona a les
8,00 h. Parada per esmorzar.

Arribada a Púbol per visitar el Castell Gala-Dalí.
La casa-museu Castell Gala Dalí de Púbol, oberta
al públic el 1996, permet descobrir un edifici
medieval on Salvador Dalí va materialitzar el seu
esforç creatiu pensant en una persona: Gala.
A l'interior es poden veure les pintures i els
dibuixos que Dalí va regalar a Gala per exposar al
castell, a més de les escultures d'elefants de
llargues potes que decoren el jardí, la piscina amb
busts de Richard Wagner, una col·lecció de vestits
d'alta costura de Gala, i el mobiliari i els
nombrosos objectes amb què van decorar el
castell, així com el mausoleu de Gala.

Del 25 al 26 de maig de 2022
Amb la pintora Mariona Millà

Després de dinar, ens traslladarem
fins a Portlligat, per visitar la Casa-Museu de
Dalí.
Aquesta va ser l'única casa estable de Salvador
Dalí. Va viure i treballar en aquest particular edifici
fins que, en morir Gala el 1982, es va traslladar al
castell de Púbol.
Dalí va comprar el 1930 una barraca de pescadors
a Portlligat, que va anar modelant al llarg de
quaranta anys. Per mitjà de passos estrets,
desnivells i espais sense sortida, Dalí va saber
idear un espai únic: una mena de laberint farcit
d'objectes particulars i records de la parella. En un
recorregut que comença al Rebedor de l'Ós i es
cargola en tot d'espais encadenats, la construcció
s'obre a l'exterior per les nombroses obertures
que presenta, de formes i proporcions diferents i
que s'aboquen a la badia de Portlligat.

Sopar lliure i allotjament a Céret.

Dinar en grup a Cadaqués

Dia 26 - Esmorzar a l'hotel

Visitarem el Museu d'Art Modern de Céret, amb
motiu de l'exposició Cada Rostre és un lloc de
Jaume Plensa.
Un conjunt de dotze escultures i una vintena de
dibuixos originals de gran format, totes peces
recents produïdes entre el 2019 i el 2021,
conformen l'exposició que explora el tema del
rostre, que s'ha convertit en un tema predilecte de
l'artista.
El títol de l'exposició, Cada rostre és un lloc, està
extret de textos i poemes escrits per Jaume
Plensa, publicats al llibre que acompanya
l'exposició.
Després de la visita temps lliure a Céret.

Dinar en grup.

A l'hora convinguda retorn
a Barcelona.

Allotjament a l'hotel des Arcades ** a Céret



Confortable autocar amb aire condicionat
Hotel 2* cèntric a Cèret
Esmorzars a l'hotel.
Mitja pensió (dinars amb begudes incloses)
Assessorament artístic, visites i explicacions
pictòriques a càrrec de la pintora Mariona Millà
Guies locals a les visites que ho requereixin.
Entrades als museus.
Transmissors amb auriculars
Propines a guies i conductors.
Assegurança de viatge i cancel·lació, especial
Covid.
Pack protecció Covid - mascaretes i gel
hidroalcohòlic.

Extres en els hotels, tal com minibar, bugaderia,
telèfon...
Àpats no especificats (sopars).
Tot allò no especificat al programa.

El programa queda supeditat a canvis segons
restriccions que puguin sorgir en cada
comunitat degut a la situació sanitària.
En algunes visites, degut a les restriccions, és
possible que el grup s'hagi de dividir.
És aconsellable que les persones s'asseguin
sempre amb el mateix grup a l'hora dels àpats.
Les reserves no es consideraran confirmades
fins que es formalitzi el pagament del dipòsit.
Els inscrits tindran preferència d'escollir seient
per ordre d'inscripció.

Al compte:
ES63 0182 4619 61 0200392538
D.OPERATRAVELLER

culturals@doperatraveller.net
Dipòsit de 190 € per persona en hab. doble
                    210 € en hab. individual. 
Abans del 7 d'abril de 2022
Resta de 285 € per persona en hab. doble
                 310 € en hab. individual
Abans del 4 de maig de 2022.
Important:
Indicar nom complet persones inscrites
DNI (enviar escanejat o foto per mail)
Mòbil de contacte.

Preu per persona en hab. doble: 475 €
Suplement individual: 45 €
Grup: mínim 20 persones / màxim 30 persones.

El preu inclou:

El preu no inclou:

Notes:

Pagaments:

Cosultar disponibilitat: 



DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les
reserves i pagaments realitzats per al conjunt del
grup.
Per això, a més de regir-se per les condicions generals
de la normativa vigent, les cancel·lacions tenen les
següents despeses d’anul·lació:
A partir del pagament de la reserva del viatge, el 100%
del preu del bitllet de transport. En cap cas es
possible retornar l’import dels bitllets emesos i de
l’assegurança de viatge.
Més els següents percentatges sobre l’import total:
1. Despeses d’anul·lació en cas de cancel·lació per part
del client.
-Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: el
càrrec serà del 20% sobre la bestreta pagada en
concepte de reserva.
- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% sobre el
preu total del viatge.
- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% sobre el
preu total del viatge.
-Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà del 100% del
preu total del viatge.
-No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida
comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol
que sigui la causa.
Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al
consumidor les quantitats que hagués d’abonar,
deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les
despeses d’anul·lació justificades i les penalitzacions.
Una vegada efectuada una reserva d’un viatge,
qualsevol modificació, canvi o cancel·lació té unes
despeses de gestió que dependran de cada viatge.
ASSEGURANÇA DE VIATGE
-Tots els assistents tenen inclosa en el preu
l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA amb cancel·lació de
viatge per una causa mèdica (no preexistents) o
emergència
familiar justificada.
Es demanarà entrega  de documents, oficials o
mèdics, sense els quals no es podrà iniciar cap
reclamació.
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer les
cobertures amb detall.

REQUISITS PER VIATJAR AMB ELS GRUPS DE TE DE
TERTÚLIA / D.OPERA. TRAVELLER
Portar el certificat COVID digital o COVID de la UE com
acreditació de tenir la pauta completa de vacunació
més la dosi de reforç.
Es possible que en alguna destinació sigui necessari
realitzar una prova de PCR. En aquest cas el cost
d’aquest servei anirà a càrrec del client.
*En el cas de no portar-ho, l’organització no es fa
responsable de quarantenes o repatriacions que
puguin imposar les autoritats de cada país.
-  DNI o Passaport vigent.
-Assumir la responsabilitat personal de portar la
mascareta (recomanada FPP2) en els espais tancats i
durant tots els desplaçaments i visites.
-Mantenir-se en contacte només amb les persones
del grup del viatge (grup bombolla), intentant guardar
les distàncies de seguretat sempre que sigui 
possible.
-Ser molt acurat amb les normes d’higiene, rentat de
mans, gel hidroalcohòlic, etc.
-Estar atent a qualsevol símptoma que es pugui
presentar durant el viatge i comunicar- ho als
responsables del grup.

NORMATIVA I MESURES COVID PER VIATJAR DINS
LA UE (EXTRET DEL CANAL SALUT GENCAT)
Des del passat 1 de juliol, es va aprovar al Parlament
Europeu una normativa unificada per viatjar entre els
Estats de la Unió Europea (UE) obtenint el certificat
Covid Europeu.
El Certificat COVID digital de la UE   és un document
que acredita la situació d’una persona respecte a la
COVID-19 i que facilita la mobilitat entre els estats
membres de la Unió Europea.
El certificat digital el podeu descarregar a:
 La Meva Salut (dins les seccions Informes i Resultats i
de Vacunes i certificats COVID digital UE)
- De forma presencial, es pot obtenir als centres
d’atenció primària. També el podeu sol·licitar en el
centre de vacunació quan acudiu a vacunar-vos.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

www.doperatraveller.net
culturals@doperatraveller.net
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