
VIATGES CULTURALS - RUTES MUSICALS



Presentació a l’aeroport de Barcelona, tau-
lell de la companyia VUELING per a fer els 
tràmits de facturació de l’equipatge i reco-
llida de targetes d’embarcament, 2 hores 
abans de la sortida del vol en direcció a 
Nuremberg.

BARCELONA – NUREMBERG – SORTIDA: 
12:00 h. – ARRIBADA: 14.15 h.  

A l’arribada, trobarem l’autocar que ens 
acompanyarà la resta del viatge, i iniciarem 
la nostra ruta cap al centre de la ciutat. 
Dinarem abans de començar les nostres 
passejades i visites, que ens permetran 
conèixer, els racons més importants de la 
ciutat relacionats amb Wagner.

Sopar lliure i allotjament a l’hotel             
PARKPLAZA de Nuremberg 4*

LOREM IPSUM DOLOR 
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El mestre alemany referent del romanticisme ens espera en aquesta ruta en què 
visitarem algunes de les ciutats clau de la seva carrera. Des de Nuremberg fins a Pirna, 
passant per Bayreuth i dresden, admirarem les seves cases, ara convertides en museus, 
així com els palaus, monuments, tombes i jardins, tot entrellaçant les explicacions del 
nostre expert musical sobre el genial compositor amb el context històric i cultural que 
va viure. A Bayreuth visitarem el Festpielhaus gaudint d’una nit d’òpera en el gran 
temple wagnerià, que es conserva tal com el va dissenyar el mateix compositor i que 
cada any acull el festival amb les seves òperes des de 1876.  També, la magnífica 
Frauenkirche de Dresden ens obrirà les portes per gaudir d’una altra nit de concert.  



Esmorzar a l’hotel.

Farem una passejada per la Ciutat de 
Nuremberg.

Hauptmarktplatz. És la plaça central del 
nucli antic de Nuremberg. El mercat setma-
nal que hi acull tots els dies laborables 
ocupa els seus aproximadament 5.000 
metres quadrats d’espai a l’aire lliure. Al 
seu costat nord trobarem la façana de 
l’Ajuntament. Espai històric imprescindible 
des d’abans de 1400, essent la base del 
gueto jueu, el 1933 va passar a anome-
nar-se Adolf Hitler Platz i fou molt usada 
per a desfilades militars. Havent perdut la 
Guerra, i havent perdut amb els bombar-
dejos la seva magnífica font dedicada a 
Neptú, la plaça es va transformar i avui dia 
també és escenari de concerts i festivals a 
la capital alemanya.

Hans Sachs Platz. Aquesta plaça de la ciutat 
alemanya rep el seu nom en homenatge al 
sabater poeta Hans Sachs, que va ser un 
dels noms més celebres pertanyent als 
antics «Mestres cantaires», membres de 
diferents gremis medievals que varen 
organitzar competicions líriques entre els 
segles XIV i XVIII.

 

El seu nom va ser recuperat per grans crea-
dors del romanticisme, com els escriptors 
Goethe i Wieland o els compositors Lort-
zing (a l’òpera «Hans Sachs») i sobretot 
Richard Wagner, en la seva òpera “Els mes-
tres cantaires de Nuremberg”, on el va con-
vertir en un dels personatges principals.

Katharinenkloster. Conegut amb aquest 
nom en alemany, el Monestir de Santa 
Caterina de Nuremberg, edificat el 1295 
per Konrad von Neumarkt i la seva esposa 
Adelaida, és un antic convent de l’ordre 
dominicà, i famós per la seva biblioteca 
medieval (500-600 volums detectables del 
s. XV). El convent es va dissoldre el 1596, 
quan van morir els últims monjos. Des 
d'aleshores i fins al 1620, els edificis del 
monestir van ser utilitzats com a sala de 
reunions per al Mestres cantaires, que des-
prés es van allotjar a la Katharinenkirche 
fins al 1778. Malgrat haver estat completa-
ment destruïda en els atacs aeris de 1945, 
l’antiga església es segueix utilitzant per 
acollir concerts a l’aire lliure, per la seva 
acústica. St. Katharina és on es desenvolu-
pa l’acte I de l'òpera «Els Mestres cantaires 
de Nuremberg» de Wagner.

 Dinar a Nuremberg.

Seguidament sortirem cap a Bayreuth.

Arribada i visita a la fàbrica de pianos Stein-
graeber, ubicada a la ciutat des del 1852. 
Des d’aleshores ja són 6 les generacions 
que han estat al capdavant de l’empresa. A 
partir de la dècada de 1870 van ser els pro-
veïdors oficials de pianos de Wagner i el 
teatre. Fins i tot el 1882 i a petició del com-
positor, varen construir el «piano campa-
na» per a l’escena de les campanes del 
Grial, a l’òpera Parsifal. 

Sopar lliure i allotjament a l’hotel Rhein-
gold. 4*
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Esmorzar a l’hotel. 

Bayreuth. Avui farem la ruta més comple-
ta possible per tots els racons que tenen 
rastres wagnerians en aquesta ciutat, 
començant per la seva casa museu anome-
nada Wahnfried (Pau de la il·lusió o pau de 
la creació). Hi trobarem referències al reco-
rregut vital i creatiu del compositor. L’any 
1870 va començar a plantejar-se que 
aquesta població tenia l’espai perfecte per 
representar les seves obres. Amb l’ajuda 
de Lluís II de Baviera, va començar la cons-
trucció del Festspielhaus, kilòmetre zero 
del wagnerisme. Ideat pel mateix Wagner, 
cada estiu esdevé la seu del Festival on s’in-
terpreten totes les seves òperes, des de 
1876. La seva construcció sòbria està pen-
sada per concentrar el gaudi en la música i 
l’escena.

Visitarem també la tomba de Wagner, on 
reposa juntament amb la seva esposa Còs-
sima, i passejarem també pel Stadtfried-
hof, cementiri on es troben enterrades i 
senyalitzades les tombes de les il·lustres 

personalitats de Bayreuth, així com altres 
membres de la família Wagner, i grans 
músics vinculats a Wagner i a la història de 
Teatre. No hi faltarà una visita a l’òpera 
Marcgravial, un dels pocs teatre barrocs 
conservats a Alemanya.

Dinar en grup.

A les 18:00 inici de la representació de 

Der fliegende Holländer al Bayreuther 
Festspiele

Sopar lliure i allotjament a l’Hotel Rhein-
gold.

LOREM IPSUM DOLOR 

LOREM IPSUM DOLOR 
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Esmorzar a l’hotel. 

Sortirem al matí per conèixer Dresden, 
una ciutat important per al compositor. 
Encara que es va mantenir pràcticament 
intacta durant la Primera Guerra Mundial, i 
a només quinze dies de la capitulació de 
l’Alemanya Nazi durant la Segona, els bom-
bardejos que va patir van reduir a runes el 
seu centre històric. La ciutat es va mantenir 
en zona d’ocupació soviètica i a partir de 
1949 es va unir a la República Democràtica 
Alemanya. 

En les darreres dècades s’han anat comple-
tant la reconstrucció dels monuments més 
emblemàtics de la ciutat, incloent-hi 
palaus, esglésies i la Semperoper on 
Wagner va estrenar algunes òperes prime-
renques com Rienzi, L’holandès errant i 
Tannhäuser.

Farem una visita per la ciutat, veient les 
meravelloses reconstruccions realitzades, i 
veurem la Frauenkirche, església evangèli-
ca luterana, mundialment reconeguda 
com a monument en contra de la guerra i 
com símbol de la reconciliació. Construïda 
el 1743, arrasada el 1945, es va tornar a 
aixecar amb els seus 91 metres, i va ser 
consagrada l’octubre de 2005.

Semperoper: l'edifici de l'òpera de Dresden 
se situa des de 1841 a la Theaterplatz i 
pren el seu nom del seu arquitecte, Gott-
fried Semper. És on es fa la temporada de 
la Sächsische Staatsoper (Òpera Estatal de 
Saxònia), de la Staatskapelle Dresden 
(Orquestra de Dresden) i del Dresden Sem-
peroper Ballet. En aquest teatre s’hi varen 
estrenar, entre altres, òperes de Wagner i 
de Richard Strauss.

Dinar en grup.

A les 20:00 Inici del concert a la Frauen-
kirche 

Sopar lliure i allotjament a l’Hotel INNSIDE 
by Melia Dresden.4*
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Esmorzar a l’hotel. 

Aquest darrer dia de viatge, i després de 
les emocions viscudes els dies anteriors, 
ens dirigirem cap al nou Museu Wagner a 
Graupa (Pirna). És espai tranquil, idíl·lic, 
on Wagner va trobar tot el que necessitava 
per a compondre. Aquí va sorgir una part 
molt important de l'òpera Lohengrin, en un 
curt període de temps. Arran del 200 
aniversari de Richard Wagner el 2013, la 
Lohengrinhaus va ser àmpliament renova-
da i reestructurada en àrees essencials per 
entendre millor al compositor i la seva 
obra. 

Dinar en grup. 

Trasllat a l’aeroport de Praga per agafar el 
vol de tornada a Barcelona. 

PRAGA – BARCELONA – SORTIDA: 21:30 h. – 
ARRIBADA: 00.10 h.  

LOREM IPSUM DOLOR 

LOREM IPSUM DOLOR 
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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 durant tota la ruta.

Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el 
viatge a càrrec del professor Joan Vives.

- Acompanyant de Te de Tertúlia.
- Guies locals a les ciutats on son obligatoris.
- Entrades als monuments                                                                       
- Entrades al Festspielhaus de Bayreuth i als concerts especificats

Vols anada: Barcelona - Nuremberg
Vols tornada: Praga - Barcelona

Compañía Vueling
Taxes d’aeroport

4 nits d’estada en els hotels especificats, o similars.
Mitja pensió als hotels o 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:



NUREMBERG - Hotel Parkplaza 4*
BAYREUTH - Hotel Rheingold 4*
DRESDEN - Hotel Innside by Melia Dresden 4*

SORTIDA BARCELONA
12:00h

ARRIBADA NUREMBERG
14:15h

SORTIDA PRAGA
21:30h

ARRIBADA BARCELONA
00:10h

PREUS
Preu per persona
En habitació doble: 2610 €
Suplement individual: 380 €
Grup mínim necessari: 20 persones
Grup màxim: 30 persones

08TE DE TERTÚLIA D.OPERA TRAVELLER



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 indivi-
duals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 1045 € (en habitació doble) / 
1200 € (en habitació individual) Abans 
del 27 de març de 2023.

3. Resta de 1565 € (en habitació doble) / 
1790 € (en habitació individual) Abans 
del 27 de juny de 2023.

IMPORTANT
- Indicar Nom complet de la / les perso-
nes 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 despe-
ses 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’assegrança 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 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 penalitza-
cions.

Una vegada efectuada una reserva d’un 
viatge, qualsevol modificació, canvi o 
cancel·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 assegurado-
ra.
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


