
RUTA BACH II
LES EMPREMTES DEL 
NORD D’ALEMANYA

DEL 14 AL 18 DE JUNY DE 2023

Especialista acompanyant: 
Joan Vives, músic, locutor-redactor de 
Catalunya Música i divulgador musical.
Expert coneixedor de la vida i la música de Bach.

VIATGES CULTURALS - RUTES MUSICALS

AMB CONCERT A LA ELBPHILARMONIE



Fer la “Ruta Bach” és una de les experièn-
cies més intenses i immersives en la vida 
del gran mestre, per a qualsevol melòman 
aimant de la seva música o simplement 
interessat en la seva personalitat i en la 
cultura germànica. El gruix de la seva vida 
professional es va desenvolupar en un 
radi de poc més de 200 km situat entre 
Turíngia i Saxònia, que amb “Te de tertúlia” 
descobrim en el decurs de la “Ruta Bach 
I”.
Però en la seva vida, Bach va conèixer 
altres realitats musicals que el varen 
portar a veure i viure en altres indrets par-
ticularment del nord d’Alemany... com 
quan va fer de veu blanca a la població de 
Lüneburg (Baixa Saxònia), quan va com-
partir durant uns mesos l’amistat i els con-
sells del veterà Dietrich Buxtehude a la 
ciutat de Lübeck (Slesvig-Holstein), en les 
diferents ocasions en que va visitar la 
ciutat portuària d'Hamburg tocant l'orgue 
d’algunes de les seves esglésies, quan va 
actuar al costat d’Anna Magdalena al Cas-
tell de Zerbst (Alta Saxònia) o fins i tot 
quan va visitar al seu fill Carl Philipp al 
Palau de Potsdam on va poder tocar 
davant del rei Frederic el Gran de Prússia.

La “Ruta Bach II” pel nord d'Alemanya 
esdevé per tant una ruta intensa, molt 
atractiva i plena de contrastos que ens 
portarà a retrobar tota una sèrie de reali-
tats musicals paral·leles que també varen 
deixar una important petjada en el llegat 
musical del compositor més venerat de 
tots els temps.
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Esmorzar a l’hotel. 

Sortida cap a Lubeck, la ciutat on a finals 
de 1705 Bach va visitar  Dietrich Buxte-
hude el gran organista de la Marienkir-
che. Situada al centre del casc antic serà 
el principal atractiu de la nostra visita que 
ens permetrà també descobrir el llegat 
gòtic d’aquesta meravellosa ciutat, amb 
forma oval i envoltada d’aigua, impulsora 
el 1158 de la lliga hanseàtica i avui decla-
rada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. 

Dinar en grup.

Retorn a Hamburg.

DIA 2
– 
(HAMBURG)
LUBECK, CONCERT A 
LA ELBPHILARMONY 
 Presentació a l’aeroport del Prat, al mos-

trador de Vueling, per fer els tràmits de 
facturació de l’equipatge i recollida de 
targes d’embarcament, 2 hores abans de 
la sortida del vol en direcció a Hamburg.

Vueling
07:40 Barcelona - 10:25 Hamburg 

Arribada a Hamburg, la ciutat on Georg 
Philipp Telemann (1681-1767) va treballar 
com a Kantor de les seves 5 esglésies que 
visitarem oportunament: Sant Michaelis, 
St. Nikolai, St. Petri, St. Jakobi i Sta. Kathari-
nen.  Bach va visitar la ciutat en diverses 
ocasions entre 1700 i 1702. A.Sta. Katha-
rinen Bach va tenir ocasió de tocar-hi 
l’orgue el 1722 davant de Johann Reinken 
i la seva comunitat. 

Dinar en grup

Assistirem a un concert d’orgue a l’esglé-
sia de St. Jakobi. 

Hamburg actualment és un destacat 
centre comercial gràcies al seu port, el 
més important del país i el segon d’Euro-
pa. A part de les esglésies esmentades, la 
gran quantitat de parcs i llacs que troba-
rem al seu centre durant la visita així com 
també els edificis de l’Ajuntament, la 
Borsa i el curiós barri de les escales esde-
vindran l’eix de l’encant d’una ciutat que 
sempre sorprèn a qui no la coneix.

Sopar lliure i allotjament a l’hotel Barceló 
Hamburg 4* 
http://www.barcelo.com/BarceloHotel-
s/es_ES/hoteles/Alemania/Hamburgo/ 
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DIA 1
– 
BARCELONA 
– 
HAMBURG

LÜBECK



Sopar lliure.
Allotjament hotel.

Concert de la Sächsische Staatskapelle 
Dresden

Director d’orquestra Christian 
Thielemann

PROGRAMA
Sinfonia Gustav
Mahler
Nr. 3 d-Moll für Alt
Knabenchor

Aquest vespre assistirem a un concert a la 
Sala Gran de la Elbphilharmonie.
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ELBPHILARMONY HAMBURG

ELBPHILHARMONIE

CHRISTIAN THIELEMANN
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Esmorzar a l’hotel.

Sortirem de bon matí cap a Luneburg.

Bach d’adolescent, va cantar l’escolania de 
l’església de Sant  Miquel entre 1700 i 
1702. També hi va ser deixeble de l’orga-
nista Georg Böhm (1661 - 1773).

Durant molt segles, una de les seves fonts 
de riquesa en el context de la Lliga Han-
seàtica va ser l’exportació de sal.

El maig de 1945 s’hi va rendir l’exèrcit 
alemnay deixant la part històrica de la 
ciutat intacta, conservant així les seves 
peculiars façanes.

L’any 1989 la ciutat va tornar a recuperar 
una certa notorietat gràcies a la fundació 
de la seva universitat.

En acabar la visita, seguirem la nostra ruta
cap al sud, fins arribar a Goslar, bonica 
ciutat situada als marges de les muntan-
yes del Harz, considerada com a Patrimo-
ni, de la Humanitat per la UNESCO. Potser 
fora el descobriment del coure i l’argent el 
que impulsà als emperadors a establir el 
mes ampli i segur dels seus palatinats al s. 
XI. Mostra de la seva importància, encara 
avui és coneguda com a la Roma del Nord.
  
En arribar dinarem i visitarem el centre 
històric destacat per la bellesa de les 
seves cases tradicionals, on es pot copsar 
la seva importància històrica i cultural.

Sopar lliure.

Allotjament al Romantik Hotel Alte Münze 
4* 

DIA 3 
– 
HAMBURG
– 
LUNEBURG
– 
GOSLAR

Esmorzar a l’hotel.

Sortida per recórrer un dels més bells 
paisatges muntanyencs d’Alemanya, la 
regió del Hartz fins arribar a la vila de 
Zerbst, on el 1722 Bach va actuar convi-
dat per la melòmana Cort local. Curiosa-
ment, l’any anterior ja hi havia cantat Anna 
Magdalena pocs mesos abans de conver-
tir-se en la segona esposa de Bach.
 
Seguirem fins a Potsdam on l’any 1747 
Johann Sebastian Bach (acompanyat pel 
seu fill gran Wilhelm Friedemann Bach) va 
visitar al segon fill Carl Philipp Emmanuel 
Bach. La visita va permetre que el rei Fre-
deric II “El Gran” incités Bach a compar-
tir una vetllada musical a la seva sala de 
música i a compondre posteriorment 
l’Ofrena musical.

Dinar en grup.

Considerat com un petit Versalles Prussià, 
visitarem les dependències Palau de 
Sanssouci d’estil rococó i també passeja-
rem pels seus jardins, construcció impul-
sada pel rei Frederic “El Gran”. 

En el 1990, la UNESCO va declarar el Palau 
i els seus jardins Patrimoni de la Humani-
tat. El modest Palau contrasta amb el seu 
parc, que està ple de sorpreses i ens sub-
mergirà en l’època dels monarques abso-
luts.

DIA 4 
– 
GOSLAR
– 
ZERBST
– 
POTSDAM
– 
BERLIN



Finalitzada la visita, seguirem fins a Berlín, 
capital econòmica, cultural i política d’Ale-
manya.

Sopar lliure i allotjament al Maritim ProAr-
te Hotel Berlin 4*
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ADOLPH VON MENZEL

PALAU DE SANSSOUCI
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DIA 5 
– 
BERLIN
– 
BARCELONA

Esmorzar a l’hotel.

Aquest matí aprofitarem per conèixer 
alguns dels indrets musicals de la capital 
alemanya relacionats amb Felix Mendel-
ssohn. En aquesta passejada visitarem el 
cementiri on es troben les tombes de 
Mendelssohn i la seva família per visitar 
posteriorment la Fundació dedicada al 
cèlebre músic. 

Assistirem a un concert privat a la mateixa 
Fundació Mendelssohn.

En el decurs de la nostra passejada passa-
rem també davant del Teatre Gorki, (antic 
teatre de la Singsakademie) on es va 
re-estrenar La Passió segons sant Mateu 
el 1829 dirigida per Mendelssohn.
 
Dinar en grup.

Tarda lliure per la zona de la  Illa dels 
Museus (Museumsinsel), fins l’hora con-
vinguda on ens trobarem per marxar cap 
a l’aeroport i emprendre el retorn a Barce-
lona.

Vueling - 21:45h Berlin
- 00:25h Barcelona

El “Concert de flauta a Sanssouci” de 
Menzel, 1852, representa Frederic el 
Gran tocant la flauta en la seva cambra 
de música de Sanssouci.

CONCERT DE FLAUTA A SANSSOUCI
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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.

TRASLLATS EN CÒMODE AUTOCAR DURANT TOTA LA RUTA.

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.

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

Assegurança de viatge i cancel·lació.

Vols anada: Barcelona - Hamburg.
Vols tornada: Berlin - Barcelona.
En categoria turista amb Vueling.
Taxes d’aeroport.



BERLIN 
18 DE JUNY
SORTIDA: 21:45h

BARCELONA
ARRIBADA: 00:25h

14 DE JUNY
SORTIDA BARCELONA 7:40H

ARRIBADA 
HAMBURG 10:25h

TE DE TERTÚLIA D.OPERA TRAVELLER
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HAMBURG: Barceló Hamburg ****
GOSLAR: Romantik Hotel Alte Münze ****
BERLIN: Maritim ProArte Hotel Berlin ****

CONCERTS
Concert d'orgue a Sant Jakobi d'Hamburg.
Concert de la Sächsische Staatskapelle Dresden, a la Sala Gran de la Elbphilharmonie.
Concert privat a la Fundació Mendelssohn.

HOTELS

PREUS
Preu en hab. doble: 2150 €
Suplement hab individual: 340 €
Grup mínim necessari: 20 persones
Màxim: 30

RETORN A BARCELONA
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INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran confir-
mades 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.OPE-
RATRAVELLER.

1. Consultar disponibilitat de plaça:
culturals@doperatraveller.net
Disposem de poques habitacions indivi-
duals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 860 € (per persona en habitació 
doble) / 1000 € (en habitació individual) 
Abans del 28 de febrer de 2023.

3. Resta de 1290 € (per persona en habitació 
doble) / 1490 € (en habitació individual) 
Abans del 12 de maig de 2023.

IMPORTANT
-Indicar Nom complet de la / les persones 
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 
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.

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.  
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NOTA IMPORTANT:
Les companyies asseguradores, degut a les 
afectacions patides durant la pandèmia i el 
fort creixement de la contractació de pòlisses 
amb la recuperació del turisme, estan allar-
gant els terminis de les devolucions als 6 
mesos després d'iniciar un expedient de 
cancel·lació de viatge per causes justi�cades.
L'agència D.OperaTraveller gestiona a modo 
d'intermediària els expedients de cancel·la-
ció, però no es fa responsable de les demores 
que afectin els reemborsaments als clients i 
que són directament 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 entrega de documents
podrà iniciar cap reclamació.
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per 
conèixer les cobertures amb detall.



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


