


Presentació a l’aeroport de Barcelona - el Prat 
(T1) a l'hora convinguda, per agafar el vol de 
Vueling de les 09:10 h. amb destinació 
Màlaga. Arribada a les 10'50 h.

En arribar, ens desplaçarem fin al nostre hotel 
per instal·lar-nos.

Dinar en grup.

A la tarda, acompanyats de la pintora Mario-
na Millà, farem la visita al Centre Pompidou 
Málaga. 

El Centre Pompidou Málaga és la primera seu 
que el centre d’art parisenc situa fora de 
França. Està ubicat a l’edifici anomenat El 
Cubo, erigit el 2013 en el singular espai del 
port, i compta amb una situació privilegiada 
al davant de les aigües de la badia de Màlaga.

Ofereix un recorregut permanent de diverses 
desenes d'obres de la imponent col•lecció del 
Centre Pompidou de París, convidant el públic 
a recórrer l'art dels segles XX i XXI. 

Amb alguns del noms propis de la col·lecció 
n'hi ha prou per donar idea de la importància 
del contingut: Francis Bacon, Georg Baselitz, 
Constantin Brâncusi, Alexander Calder, Marc 
Chagall, Giorgio de Chirico, Max Ernst,Alberto 
Giacometti, Jean Hélion, Fernand Léger, René 

Magritte, Joan Miró, Francis Picabia, Pablo 
Picasso, Antoni Tàpies, Jean Tinguely i Kees 
Van Dongen.

És un edifici emblemàtic i un model cultural 
únic.
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Màlaga commemora el 50 aniversari de la mort del seu fill il·lustre, 
Pablo Picasso, i es converteix en la protagonista de les celebracions
que s’han organitzat arreu del món al voltant de l'efemèride.
Ens endinsarem en la figura d'aquest genial artista, fent un tour 
on recorrerem els indrets de la ciutat relacionats amb la vida 
del pintor, visitarem la seva Casa Natal, i el Museu que porta el seu
nom,  on s’han organitzat exposicions per commemorar l’aniversari.
I no deixarem de visitar alguns dels altres museus de renom , com 
el Carmen Thyssen, el Pompidou i el Museu de Màlaga. 
Coneixerem la seva arquitectura i els monuments imprescindibles 
de la història de la ciutat, com la  Catedral, l’Alcassaba i el Teatre 
Romà, i podrem gaudir de la seva gastronomia  i de l'especial llum 
mediterrània que ilumina la ciutat.

Sopar lliure i allotjament a l’hotel
Don Curro 3*



 Esmorzar a l’hotel.

Aquest matí, acompanyats per un guia local, 
farem una ruta per la Màlaga de Picasso.

Descobrirem la història més recent de la 
ciutat explicada a través dels ulls del seu 
ciutadà més il·lustre, Picasso. Recorrerem a 
peu llocs pel centre de Màlaga relacionats 
amb la seva vida. En ells entendrem com 
aquesta ciutat hi va influir, per què la va esti-
mar i finalment, per què se'n va anar. Un pas-
seig agradable que ens descobrirà un Picasso 
més personal i ens farà entendre per què feia 
servir certes imatges de forma repetida en la 
seva carrera.

La ruta inclou la visita al Museo Casa Natal 
Picasso.

Al número 15 de la Plaça de la Mercè neix el 
1881 Pablo Picasso, el pintor més important 
del segle XX. Declarat Monument Historicoar-
tístic d'Interès Nacional el 1983, el Museo 
Casa Natal va començar ocupant la primera 
planta fins albergar avui la totalitat de l'edifi-
ci. L'immoble està enclavat en el conjunt 

arquitectònic conegut com Cases de Campos, 
on residien Don José Ruiz Blasco i Doña María 
Picasso, pares de Pablo Ruiz Picasso. Amb 
motiu de l’aniversari, el museu s’uneix a les 
celebracions, presentant l’exposició “Las 
edades de Pablo”, un recorregut cronològic 
i estilístic per l'obra de Picasso segons les 
etapes que van marcar la seva vida.

Dinar en grup.

A la tarda, acompanyats del nostre guia local, 
visitarem el Museo Picasso. El Palau de 
Buenavista alberga una col•lecció permanent 
que mostra vuit dècades de treball de Pablo 
Picasso. La Col•lecció transmet el rigor i la 
capacitat creativa d'un artista imprescindible 
per comprendre la història de l'art occidental. 

El Museu Picasso Màlaga neix pel desig del 
genial pintor malagueny de tenir un espai 
expositiu a la seva ciutat natal. Christine i 
Bernard Picasso, nora i nét de l'artista, fan 
possible aquest anhel aportant el nucli de la 
col•lecció, que disposa de 233 obres que fan 
un recorregut a través de 80 anys de treball 
del pintor malagueny, des de 1892 fins a 
1972. A través de les seves 11 sales es pot 
observar com Picasso trenca amb els precep-
tes establerts i dóna pas a noves creacions. 

Sopar lliure i allotjament a l’hotel.
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Esmorzar a l’hotel.

Amb el nostre guia local, aquest matí viatja-
rem a través de gairebé 3.000 anys d´his-
tòria, des dels primers fundadors de Màlaga, 
els fenicis, passant per les diferents civilitza-
cions que han habitat la ciutat. La Màlaga 
romana estarà representada pel teatre romà, 
amb la seva fascinant història d'abandó i 
redescobriment.

Seguirem amb la cultura islàmica coneixent al 
detall l'Alcassaba de Màlaga, una de les 
poques fortaleses àrabs que queden a Espan-
ya. Visitarem el seu palau amb reminiscèn-
cies a l'Alhambra de Granada, les seves 
impressionants vistes i els seus fabulosos 
jardins.

L'època cristiana estarà representada per la 
catedral de Màlaga, un edifici que resu-
meix segles de construcció i de la història de 
la ciutat, des del seu primer origen com a 
mesquita fins al final abrupte de la seva cons-
trucció. 

Dinar inclòs al Parador de Gibralfaro, amb 
unes vistes impressionants sobre la ciutat.

A la tarda, visitarem la Colecció del Museo 
Ruso, San Petersburg / Málaga,instal·lat dins 
del recinte de l'antiga fàbrica de tabacs de la 
ciutat, conegut com la Tabacalera, edifici 
erigit en la dècada de 1920 i considerat el 
millor model de l'arquitectura regionalista 
malaguenya.

A través d'un centenar de peces datades 
entre els segles XV i XX especialment selec-
cionades per Màlaga, les obres escollides per 
al primer any abasten des d’icones d'inspira-
ció bizantina fins al realisme socialista de l'era 
soviètica amb un impressionant conjunt de 
peces, que aniran des del petit format fins a 
peces monumentals.

Aquestes obres testimonien el ric llegat artís-
tic rus dels últims segles, amb noms ben 
coneguts de fama universal de l'art rus i 
soviètic, com Repin, Kandinsky, Tatlin, Rod-
chenko o Chagall, fins a d’altres autors que 
suposaran un descobriment per als visitants. 

Amb motiu de la celebració de l’aniversari 
Picasso, també podrem veure l’exposició 
“Picasso, dibujante de palabras”, de llibres 
il·lustrats pel pintor.

Retorn a l’hotel.

Sopar lliure i allotjament
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 Esmorzar a l’hotel.

Acompanyats de la pintora Mariona Millà, 
visitarem el Museo Carmen Thyssen 
Màlaga, considerada la mostra de pintura 
andalusa del segle XIX més completa que 
existeix en l'actualitat a Espanya. Se situa en 
el Palau de Villalón, una edificació palatina 
del segle XVI situada en ple centre de la 
ciutat de Màlaga. La col·lecció permanent 
està composta per 230 obres, que recorren 
de manera brillant l'art del segle XIX i princi-
pis del XX espanyol.

La col·lecció està articulada en quatre sec-
cions.

Mestres antics: situat a l'antiga capella del 
Palau, alberga obres de grans mestres del 
segle XIII al XVII amb artistes de reconegut 
prestigi com Ezquerra o Zurbarán. Aquest 
últim és l'autor d'una obra destacada que es 
pot veure al museu: "Santa Marina".

Paisatge Romàntic i Costumisme: En aques-
tes obres, autors nacionals i forans recreen 
tradicions amb temàtiques  taurines, gitanes, 
de festes o d'arquitectures amb tints moris-
cos.

Preciosisme i pintura naturalista: el gir de la 
pintura espanyola a meitat del segle XIX 
plena de colors i realisme. Són quadres amb 
menor grandària però amb més detall que 
abandonen el romanticisme per centrar-se en 
la realitat.

Fi de segle: acull obres de grans artistes que 
van renovar la pintura espanyola durant els 
últims anys del segle XIX i començaments del 
XX amb una visió internacional. Sorolla, 
Casas, Iturrino comparteixen espai amb 
Zuloaga i Julio Romero de Torres, pintor 
cordovès autor d'obres com "La Bonaventu-
ra" que podrem contemplar en aquest 
museu.

Dinar en grup i temps lliure.

A l’hora convinguda, ens traslladarem a l’ae-
roport de Màlaga per agafar el vol cap a Bar-
celona amb la companyia Vueling.

Sortida: 19:35 h. – Arribada: 21:10 h. 

Fi del viatge.
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Hotel Don Curro - 3*

SORTIDA BARCELONA
09:10h

ARRIBADA MÀLAGA
10:50h

SORTIDA MÀLAGA
19:35h

ARRIBADA BARCELONA
21:10h

PREUS
Preu per persona
En habitació doble: 1175 €
Suplement individual: 140 €
Grup mínim necessari: 20 persones
Grup màxim: 25 persones
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Reunió de presentació i documentació del viatge.

Assegurança de viatge i cancel·lació

- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, telèfon, …
- 1 àpat al dia ni els que que coincideixin amb horaris de vol o aeroport.
- Tot allò no especificat en el programa.

Trasllats en còmode autocar per als trajectes que ho 

requereixin.

Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el 
viatge a càrrec de la pintora Mariona Millà.

- Acompanyant de Te de Tertúlia.
- Guies locals a les visites on son obligatoris.
- Entrades als monuments i museus.

Vols anada: 09:10 - 10:50
Vols tornada: 19:35 - 21:10

Compañía Vueling
Taxes d’aeroport

3 nits d’estada en l’hotel especificat, o similar.
Mitja pensió en restaurants amb begudes incloses.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.

Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions amb 
bona qualitat.

EL VIATGE INCLOU:

EL VIATGE NO INCLOU:



INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran confir-
mades fins que es formalitzi el paga-
ment 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 
Disposem de poques habitacions indi-
viduals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 470 € (en habitació doble) / 
525 € (en habitació individual) Abans del 
14 de març de 2023.

3. Resta de 705 € (en habitació doble) / 
790 € (en habitació individual) Abans del 
26 de maig de 2023.

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 realitzats 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 retor-
nar 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·la-
ció 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 retor-
narà 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 can-
cel·lació té unes despeses de gestió que 
dependran de cada viatge.

NOTA IMPORTANT:

Les companyies asseguradores, degut a les 
afectacions patides durant la pandèmia i el 
fort creixement de la contractació de pòlis-
ses amb la recuperació del turisme, estan 
allargant els terminis de les devolucions als 
6 mesos després d'iniciar un expedient de 
cancel·lació de viatge per causes justifica-
des. L'agència D.OperaTraveller gestiona a 
modo d'intermediària els expedients de 
cancel·lació, però no es fa responsable de 
les demores que afectin els reemborsaments 
als clients i que són directament                 
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responsabilitat de la companyia asseguradora.
En cas de voler tramitar l'expedient el client
directament, se li facilitaran totes les dades
per fer-ho.

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 l’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.
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ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

www.doperatraveller.net
culturals@doperatraveller.net
Rambla Catalunya, 125, 3r.-2a.
08008 - Barcelona
Núria García – mòb. 617385799

ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia

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


