
Ruta Beethoven, 
l’origen del geni,
amb Joan Vives 
DEL 16 AL 20 DE SETEMBRE DE 2022

Especialista acompanyant: 
Joan Vives, músic, locutor-redactor de 
Catalunya Música i divulgador musical.

VIATGES CULTURALS - RUTES MUSICALS



Presentació a l’aeroport de Barcelona, 
mostrador de la companyia Vueling per a 
fer els tràmits de facturació de l’equipatge 
i recollida de targes d’embarcament, 2 
hores abans de la sortida del vol en direc-
ció a Brussel·les.
A l’arribada, trobarem l’autocar que ens
acompanyarà la resta del viatge, i ens
desplaçarem fins a Mechelen (Malines), 
primera parada del nostre viatge. Passeja-
rem pel Nucli Antic d’aquesta ciutat 
belga que va ser durant un curt periode 
de temps capital dels Països Baixos (s. 
XVI).

A la seva tradició artesana i cultural s’hi 
suma una antiga i prestigiosa trajectòria 
d’intèrprets de carilló que troba en la seva 
escola de carilló (Beiaardschool), fundada 
el 1922 un dels seus baluards. 

Tot passejant veurem l’estàtua del petit 
Beethoven, símbol evocador de les esta-
des que un joveníssim Beethoven va fer a 
la ciutat d’on havien vingut els seus avis 
paterns. A l’edifici de la Koraalschool (l’es-
cola coral dedicada a la formació dels 
nens del cor de la Catedral de Sant 
Romuald) el 1717 hi va ser inscrit l’avi de 
Beethoven per la seva bonica veu blanca. 
Veurem la casa de la família Beethoven a 
la ciutat. Anys més tard, l’avi va obtenir 
feina a Bonn, ciutat a la que es va des-
plaçar tota la família. Visitarem l’Escola de 
Carilló de Malines, una de les més pres-
tigioses del món.

Dinar en grup. Ja a l’hotel, tindrem l’opor-
tunitat de gaudir d’una xerrada sobre 
Beethoven a càrrec del nostre especialis-
ta Joan Vives.

Sopar lliure i allotjament a l’hotel.

Ludwig van Beethoven (1770-1827), un 
dels compositors més personals i apassio-
nants de la història de la música, va néixer 
a la ciutat de Bonn on va passar els 
primers 22 anys de la seva vida i on va 
forjar la seva genialitat. Però la seva família 
era originària de la preciosa ciutat flamen-
ca de Malinas (Mechelen). 

Aquesta vegada, el nostre desig d’apro-
par-nos a les ciutats, a l’entorn, a la llum 
que varen inspirar alguns dels grans genis 
de la música ens porta a retrobar l’origen 
d’aquest gran pioner del romanticisme 
alhora que a trobar-nos amb els moments 
de maduresa de Robert Schumann que va
morir a Endenich o a reviure els moments 
gloriosos de l’orquestra més famosa del 
segle XVIII, la de Mannheim que tanta 
petjada va deixar en l’obra de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Inclou concerts!
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DIA 1
– 
BARCELONA 
– 
BRUSSEL·LES
– 
MECHELEN (MALINES)

SORTIDA 06:50h
BARCELONA

ARRIBADA: 09:00h
BRUSSEL·LES

VUELING

MECHELEN, RATHAUS UND TUCHALLE



Esmorzarem a l’hotel i emprendrem el 
camí cap a Colònia, la quarta ciutat més 
gran d’Alemanya on van viure personatges 
cèlebres com Jacques Offenbach i Max 
Bruch. Visitarem el centre històric de la 
ciutat, incloent l’exterior de diversos edifi-
cis destacats, com la sumptuosa cate-
dral, seu de gran quantitat de tresors, i 
ubicada al mig de la ciutat. 

Dinar lliure. 
A la tarda emprendrem el viatge cap a 
Bonn amb l’autocar.

Al vespre assistirem al concert final del 
BeethovenFest al Fòrum Telekom de 
Bonn, amb entrades de primera catego-
ria.

És un dels més grans exponents de 
l’arquitectura gòtica i s’erigeix sobre 
més de 100 pilars que sostenen la seva 
bòveda, il·luminada per finestrals de 
colors. Del 1880 al 1884 va ser l’edifici més 
alt del món. 

DIA 2
– 
MALINES
– 
COLÒNIA
– 
BONN
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BONN
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Intèrprets:
Orquestra Aurora
Julia Hagen -  violoncel
Kit Armstrong -  piano
Renaud Capuçon -  violí
Nicholas Collon - director

Una orquestra que toca obres simfòni-
ques completes de memòria? Inimagina-
ble per a molts, però és evident per a l'Or-
questra Aurora de Londres. El resultat: 
concentració en l'essencial, en aquest cas 
la interacció intensa entre ells i amb el 
director. Nicholas Collon, fundador i direc-
tor de l'orquestra, és considerat un 
excel·lent comunicador i músic que 
aporta molt d'aire fresc al paisatge 
orquestral. Així, el drama sonor simfònic 
de Berlioz es pot viure amb tota la seva 
dramatització i explosivitat. A més el 
"Triple Concert" de Beethoven amb tres 
grans solistes. Un foc artificial comunicatiu 
com a coronació de la festa!

"Concert Final Beethovenfest: 
Fantastique"

Programa:
Héctor Berlioz - 
"Symphonie fantastique", op. 14

Ludwig van Beethoven - 
"Triple Concert", op. 56

Sopar en grup i allotjament a l’hotel.

COLONIA



Esmorzarem a l’hotel abans de començar 
la visita a la ciutat alemanya de Bonn, 
antiga capital de la República Federal. 
Visitarem la casa on Beethoven va passar 
els primers anys de la seva vida on hi 
podrem veure l’habitació on va néixer, 
probablement el 16 o el 17 de desembre 
de 1770.

Després seguirem la nostra ruta cercant 
les resta d’espais vinculats a la figura del 
jove Beethoven com la St. Remigiuskir-
che, propera a la Marktplatz, que és l’únic 
edifici d’estil gòtic que es conserva a Bonn 
(la resta van desaparèixer en els bombar-
dejos de la II Guerra Mundial). També 
visitarem la Kurfürstliches Schloss, 
edifici principal de la Universitat de Bonn, 
fundada el 1818 pel rei Frederic Guillem II 
de Prússia.

En el nostre recorregut veurem l’estàtua 
de Beethoven a la MünsterPlatz, molt 
a prop de l’estació de trens, que dóna la 
benvinguda als visitants de la ciutat que hi 
accedeixen per aquesta via. L’estàtua, feta 
de bronze, es va inaugurar en ocasió del 
75 aniversari del naixement del composi-
tor, i va ser finançada amb aportacions de 
persones particulars i amics com Schu-
mann, Schlegel, o Lluís I de Baviera.

Aprofitarem per visitar la casa on Robert
Schumann va passar els darrers anys de 
la seva vida a Endenich (aleshores un 
sanatori privat, situat a les afores de 
Bonn). També passarem pel Beethoven 
Hall, seu de l’orquestra i sala de con-
certs. Dinar en grup.

DIA 3 
– 
BONN
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BEETHOVEN A BONN



Sopar lliure i allotjament. Esmorzar a l’hotel i començarem la ruta 
cap a Mannheim amb una navegació 
pel riu Rhin, des de Bonn fins a St. Goars-
hausen. El Rhin és la via fluvial més utilitza-
da de la Unió Europea, i és navegable des 
de Basilea fins al seu delta en el Mar del 
Nord.

A la petita vila de St. Goarshausen troba-
rem el meandre de Loreley, dona d’aigua 
que va inspirar el cèlebre poema de 
Herich Heine.
Custodiat per un penya-segat de 433 
peus d’alçada, patrimoni UNESCO, és la 
part més profunda de tot el riu. Anirem 
fins a Braubach per veure i visitar el Cas-
tell de Marksburg, l’únic castell intacte 
de tota la vall del Rhin, que ocupa un mag-
nífic lloc. Les seves dependències acullen 
un jardí/hort on es conreen 170 varie-
tats de vegetals, i a l’interior destaca la 
Sala dels Cavallers, la impactant bateria de 
canons i la sala d’armes.

DIA 4 
– 
BONN
– 
VALL DEL 
RHIN
– 
MANNHEIM
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LORELEY VALL DEL RIN



Dinarem en un restaurant tradicional de 
la Vall del Rhin, i en acabat prosseguirem 
el nostre viatge per arribar a Mannheim, 
on tindrem temps per fer el sopar lliure i 
allotjar-nos a l’hotel.

DIA 5 
– 
MANNHEIM
– 
BARCELONA
Esmorzarem a l’hotel. A Mannheim aprofi-
tarem per fer visita al Palau Ducal i la 
seva capella.

El Palau va ser construït pels prínceps 
electors Carles III, Felip de Neoburg i 
Carles Teodor del Palatinat, entre 1720 i 
1760. Per les seves dimensions i qualitat 
de l’art barroc que hi representa, és el 
segon compex arquitectònic barroc, des-
prés del Palau de Versalles. 

La seva capella, Schlosskirche, és un dels 
principals atractius, ja que llueix relleus i 
frescos al sostre, obra de Paul Egell. Entre 
1740 i 1779 en aquest palau hi va actuar la 
millor orquestra d’Europa del moment 
dirigida per Johann Stamitz i Christian 
Cannabich. Un dels seus visitants més 
il·lustres va ser Wolfgang Amadeus 
Mozart que l’any 1778 hi va passar uns 
quants mesos vivint i component.

Dinar en grup. Després anirem en autocar 
cap a l’aeroport de Frankfurt per agafar el 
vol cap a Barcelona amb Lufthansa.

Fi del viatge
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SORTIDA 21:00h
FRANKFURT

ARRIBADA: 23:00h
BARCELONA

MANNHEIM TORRE D’AIGUA
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EL VIATGE NO INCLOU
- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, telèfon, …
- Àpats que coincideixin amb horaris de vol o aeroport.
- Tot allò no especificat en el programa.

EL VIATGE INCLOU

Reunió de presentació i documentació del viatge.

4 nits d’estada en els hotels especificats, o similars.
Mitja pensió als hotels o en restaurants amb begudes incloses.

Assessorament musical, explicacions i conferències durant
el viatge a càrrec del professor Joan Vives.
- Acompanyant de Te de Tertúlia / D.Opera.Traveller.
- Guies locals a les ciutats on son obligatoris. 
- Entrades als monuments.
- Concerts especificats.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.
Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions 
amb bona qualitat. 

Assegurança de viatge i cancel·lació,  especial Covid.
MATERIAL DE PROTECCIÓ COVID-19:
Pack de mascaretes.
Ampolleta de butxaca de gel  hidroalcohòlic.
Dispensador de gel hidroalcohòlic a  l’autocar.

Vols anada: Barcelona - Brussel·les.  VUELING
Vols tornada: Frankfurt - Barcelona.  LUFTHANSA
Taxes d’aeroport.

TRASLLATS EN CÒMODE AUTOCAR DURANT TOTA LA RUTA.



16/09
SORTIDA BARCELONA
06:50h

ARRIBADA 
BRUSSEL·LES
09:00h
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A Mechelen: Hotel Martin’s Patershof ****

A Bonn: Bonn Marriott 
World Conference Hotel ****

A Mannheim: Dorint Hotel ****

HOTELS

PREUS
Preu en habitació doble: 1940€
Suplement habitació individual: 275€
Grup mínim necessari: 20 persones
Màxim: 30

20/09
FRANKFURT
SORTIDA: 21:05h

BARCELONA
ARRIBADA: 23:00h

RETORN A BARCELONA

VUELING

LUFTHANSA



NOTES
- El programa queda supeditat a canvis 
segons restriccions que puguin sorgir en 
cada comunitat, degudes a la situació 
sanitària.
- En algunes visites, a causa de les restric- 
cions, és possible que el grup s’hagués de 
dividir en dos.
- És aconsellable que les persones s’asse- 
guin sempre amb el mateix grup a l’hora 
dels àpats.

INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran con-
firmades fins que es formalitzi el 
pagament del dipòsit.
En el cas de viatges amb rutes d’autocar,  
els inscrits tindran preferència d’escollir 
seient per ordre d’inscripció.

PAGAMENTS
Al compte
ES63 0182 4619 61 0200392538      
D.OPERATRAVELLER.

1. Consultar disponibilitat de plaça:
culturals@doperatraveller.net (Degut 
a la pandèmia els grups són més reduïts i 
disposem de menys places).
Disposem de poques habitacions indi-
viduals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 780€  per persona (en habi-
tació doble) /  890€ (en habitació indivi-
dual). Abans del 30 de juny de 2022.

3. Resta de 1160€ per persona (en habita-
ció doble) / 1325€ (en habitació indivi-
dual). Abans del 2 de setembre de 
2022.

IMPORTANT
-Indicar Nom complet de la / les per-
sones inscrites.
- DNI (enviar escanejat o foto per mail).
- Mòbil de contacte.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Qualsevol anul·lació d’un participant 
afecta les reserves i pagaments realit-
zats per al conjunt del grup. 

Per això, a més de regir-se per les condi-
cions 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 can-
cel·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.

NOTA:
Coneguda la desestimació, l’agència 
retornarà al consumidor les quantitats 
que hagués d’abonar, deduïdes les des-
peses de gestió i, si s’escau, les despe-
ses d’anul·lació justificades i les pena-
litzacions.
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. 
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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   quarante-
nes 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 distàn-
cies de seguretat sempre que sigui pos-
sible.

- Ser molt acurat amb les normes d’higie-
ne, rentat de mans, gel hidroalcohòlic, 
etc.

- Estar atent a qualsevol símptoma que es 
pugui presentar durant el viatge i comuni-
car- 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 certifi-
cat COVID digital UE)

- De forma presencial, es pot obtenir als 
centres d’atenció primària. També el 
podeu sol·licitar en el centre de vacuna-
ció quan acudiu a vacunar-vos.

EXTRET DE LA WEB OFICIAL DE LA 
UNIÓ EUROPEA
El Reglament sobre el certificat COVID 
digital de la UE va entrar en vigor l’1 de 
juliol de 2021. Els ciutadans i residents 
de la UE podran ara expedir i verificar els 
seus certificats COVID digitals en tota la 
Unió.
La versió digital pot emmagatzemar-se 
en un dispositiu mòbil. Els ciutadans 
també poden sol·licitar una versió en 
paper. Tots dos tindran un codi QR que 
contindrà informació essencial, així com 
una signatura digital per assegurar-se 
que el certificat és autèntic.
El Certificat COVID Digital de la UE serà 
acceptat en   tots   els   Estats   membres 
de la UE. Contribuirà a garantir que les 
restriccions actualment en vigor puguin 
suprimir de manera coordinada.
Al viatjar, el titular del Certificat COVID 
Digital COVID de la UE ha, en principi, 
quedar exempt de   les   restriccions   a la 
lliure circulació: els Estats membres 
hauran d’abstenir d’imposar restriccions 
addicionals de viatge a les persones titu-
lars d’un certificat COVID Digital de la UE, 
llevat que aquestes restriccions siguin 
necessàries i proporcionades per salva-
guardar la salut pública.
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ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia 

info@tedetertulia.com
tel. 93 757 81 01
mòb. 600470077

www.tedetertulia.com

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

culturals@doperatraveller.net

Núria García – mòb. 617385799


