
 

 

                                                                                                                                    

 

 

Després de l’èxit assolit amb l’excursió a Nàpols, juntament amb Amics de l’Òpera de Sabadell ja 

estem preparant la propera que serà a Budapest, Diversos monuments han estat declarats per la 

Unesco Patrimoni de la Humanitat. Una altra excursió musical en motiu d’assistir a l’Òpera 

Nacional d’Hongria i gaudir una vegada més de la música de Giuseppe Verdi, en aquesta ocasió de 

l’òpera Falstaff, una òpera basada amb l’obra teatral Les Alegres Comares de Windsor de 

Shakespeare. Una vegada més Verdi s’inspirà amb aquest famós dramaturg, com ho fou de les 

òperes Macbeth i Otelo, aquesta última aplaudida en el nostre viatge  a Nàpols. Pel que fa a la part 

turística Budapest és considerada una de les ciutats més belles d’Europa, per la seva arquitectura i 

monuments espectaculars, dels que destaca el majestuós castell de Buda. Serà una excel·lent 

ocasió per a visitar la ciutat dels monuments.  

 

OBSERVACIONS  

Les inscripcions s’iniciaran el dia 26 de maig i es tancaran el dia 30 de juny. Les places seran 

limitades a 45 persones. 

La inscripció la podeu fer per telèfon als núm. 937267169 – 608999333, també per correu 

electrònic  vinaros@jvinaros.com  Tot seguit s’haurà de fer l’ingrés de 400 € com a bestreta del 

total de l’excursió, la resta de l’import s’haurà d’ingressar abans del dia  26 de setembre. La 

inscripció serà en ferm quan s’hagi ingressat la bestreta. 

Ingressos en el compte de Kulturalia: Banc Sabadell  0081 0025 21 003146621 No descuideu de 

facilitar el vostre nom i cognom, sense aquest requisit no sabríem qui ha fet l’ingrés. 

Les persones que desitgin contractar la pòlissa d’anul·lació per causes de malaltia d’última hora o 

d’intervenció quirúrgica, hauran d’abonar 30 € més de l’import del viatge.   

Les persones que viatgin juntes, és necessari que facin l’ingrés per la suma de les dues. 

Si per qualsevol motiu es tingues que establir un ordre de prioritats, sempre es considerarà el del 

primer ingrés al Banc Sabadell.  
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