
                      ESCAPADA A LA CIUTAT ETERNA  

                         DESCOBRINT ELS ORIGENS DEL GRAN IMPERI  

                            “IDOMENEO” AL TEATRO DELL’OPERA DE ROMA   

 DIA: 08 novembre 2019                          LLOC: Pl. Marcet Sabadell / Pl. Universitat Barcelona                          HORA:  A concretar 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita de la Roma Monumental · Visita de la Roma 

Arqueològica amb entrada als Museus Capitolins, al Colisseu, 

al Fòrum Romà i al Mont Palatí · Visita de la Roma Etrusca 

amb entrada al Museu Nacional Etrusc de Villa Giulia · Visita 

de la Roma Cristiana amb entrada a la Basílica de Sant Joan 

de Letran i a la Basílica de San Pietro in Vincoli  

ÒPERA “IDOMENEO” 

   A ROMA 

Del 08 a l’11 de novembre de 2019 

Sabadell Més Música & Amics de l’Òpera 

08/11  Barcelona - Roma, visita monumental   

09/11  Roma arqueològica i els Museus Capitolins  

10/11  Roma etrusca i Òpera “Idomeneo” al Teatre de ll’Opera 

11/11  Roma cristiana - Barcelona 

EL PREU INCLOU: 

Bitllets d’avió Anada i Tornada en classe turista 

Taxes Aèries  

Trasllats Sabadell/ Bcn/ Aeroport/ Bcn/ Sabadell en autocar  

Trasllats en modern Autopullman privat en destinació  

Assegurança d’Assistència en Viatge   

Hotel 4**** a Roma (centre ciutat) 

Viatge amb règim de Pensió Completa 

Entrades categoria “poltronissime” al Teatre dell’Opera de Roma 

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 30 participants  
 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres i Tot allò No Indicat 

Begudes 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Nascuda sota l'ombra de l'antic Imperi Romà, els 27 segles d'història de Roma narren un llegat trepidant, bressol de la 
civilització occidental i, sens dubte, origen de moviments artístics i filosòfics que han transformat la manera de viure i 
pensar de la resta d'Europa i del món. La Ciutat Eterna roman al pas dels segles com un esplèndid mosaic de cultures 
ancestrals, on les seves places, els seus monuments i la seva gent ens conviden a assaborir un ambient fascinant! 

 

PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE (mínim 40 pax): 

1.150 € 
mínim 30 pax:  1.195 € 

mínim 20 pax:  1.250 € 
 

SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL:  120 € 
Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  35 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING):  
 

08/11/19 Barcelona - Roma 09h35 - 11h25 

11/11/19 Roma - Barcelona 21h00 - 22h50  



ÒPERA “IDOMENEO”  

A ROMA 
Del 08 a l’11 de novembre de 2019 

Sabadell Més Música & Amics de l’Òpera 

08/11  SABADELL - BARCELONA - ROMA, VISITA MONUMENTAL   

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona amb autocar. Facturació dels equipatges i volem a Roma. Arribada a 
la “ciutat eterna” i capital del país. Assistència per part dels nostres corresponsals i trasllat al centre de la 
ciutat, on tindrà lloc el dinar en un restaurant local. A la tarda, tindrem la primera presa de contacte amb 
aquesta mil·lenària ciutat amb una panoràmica al llarg dels punts més singulars, tot passant per la 
meravellosa Piazza Venezia, punt zero de la ciutat, la Piazza Navona, la Fontana di Trevi, la Piazza 
Spagna i el meravellós Panteó, obra magna de l’arquitectura imperial romana. Acabades les visites, 
trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

09/11  ROMA ARQUEOLÒGICA I ELS MUSEUS CAPITOLINS  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí ens introduïrem a la història dels orígens de Roma, amb un viatge 
sorprenent cap a la civilització etrusca i romana. En primer lloc coneixerem els Museus Capitolins, situats 
a la Piazza del Campidoglio sobre un dels set turons històrics de Roma, concentrats en uns palaus 
pontificals renaixentistes. Aquests museus, considerats dels millors del món en el seu gènere, són el 
reflex de l’esplendor escultòric i artístic de l’antiguetat romana, amb una col·lecció excepcional que ens 
mostra des de la ceràmica etrusca fins l’escultura del Renaixament, destacant obres magnes com el grup 
eqüestre de Marc Aureli, la Lloba Capitolina amb la llegenda de Rem i Ròmul, el bust de Constantí, el 
Discòbol, el Laoconte i un llarg etcètera. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, coneixerem el 
barri arqueològic, on es troben els jaciments ancestrals de la gran capital romana. Ens endinsarem a la 
zona arqueològica dels famosos Fòrums Romans i el Mont Palatí, autèntic primer nucli urbà fundat pel 
llegendari Ròmul l’any 753 a.C. on es troben els grans temples romans, els edificis públics i les restes dels 
grans monuments imperials, com el Colosseu, la Columna Trajana o els Arcs Triomfals de Constantí o 
Tito, entre d’altres. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
10/11  ROMA ETRUSCA I ÒPERA “IDOMENEO” AL TREATRO DELL’OPERA DE ROMA   

Esmorzar a l´hotel. Aquest matí ens introduirem en la història dels origens de Roma amb un viatge 
sorprenent cap a la civilització etrusca. Coneixerem el Museu Nacional Etrusc de la Villa Giulia, ubicat al 
bell mig del meravellós parc de Villa Borghese. Es tracta del major museu d’antiguitats etrusques, on s’hi 
exposa una magnífica col·lecció de peces de ceràmica i orfebreria de l’antiga Etruria, juntament amb 
sublims escultures i obres de renom com el Sarcòfag dels Esposos de Cerveteri (segle IV aJC) o el bust 
d’Apollo di Veio. Acabada la visita, trasllat a l’hotel i dinar. Tot seguit, trasllat al Teatro dell’Opera de 
Roma per assistir a l’òpera “Idomeneo, Rei de Creta” de Wolfgang Amadeus Mozart. Acabada la funció, 
tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  
 
11/11  ROMA CRISTIANA - BARCELONA - SABADELL    

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí farem un recorregut per la Roma cristiana. En primer lloc visitarem la 
Basílica de Sant Joan de Letran, catedral de Roma on es troba la seu episcopal de la ciutat, dedicada al 
Crist Salvador, fou consagrada en els seus orígens pel Papa Sant Silvestre l’any 324. Juntament amb Sant 
Pere del Vaticà, Sant Pau Extramurs i Santa Maria la Major, disposa d’una Porta Santa i un Altar 
Pontifical. Les seves obres interiors són d’un valor incalculable, amb decoració barroca de l’escola de 
Borromini, on sobressurten els magnífics mosaics de l’absis central. Tot seguit, coneixerem la petita 
Basílica de San Pietro in Vincoli, erigida durant el segle V per a custodiar les relíquies de les cadenes que 
van lligar a Sant Pere durant el seu empresonament a Roma. Aquesta església, que conté el Mausoleu del 
Papa Juli II, és mundialment coneguda pel grup escultòric del Moisés de Michelangelo, obra magna de 
l’insigne artista finalitzada el 1515. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, temps lliure per a 
seguir coneixent la ciutat o per activitats personals. A una hora indicada, trasllat a l’Aeroport de Roma, 
facturació dels equipatges i volem de nou cap a Barcelona. Arribada a l’Aeroport del Prat i trasllat amb 
autocar al nostre punt habitual de Barcelona/Sabadell. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant 
que hagin gaudit de la seva estada a Roma.   

 
* L’ORDRE DE LES VISITES PODRÀ PATIR VARIACIONS EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT I PER 

MOTIUS LOGÍSTICS, TOT RESPECTANT ÍNTEGRAMENT EL CONTINGUT DEL VIATGE.  

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



 
 
 

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA  
 
 

El Teatro dell’Opera di Roma fou inaugurat el novembre de 1880 i encara avui manté l’esplendor del 

segle XIX. La Tosca de Puccini es va estrenar al Teatre dell’Opera de Roma el 1900 i Maria Callas va oferir 
una excel·lent interpretació del paper de la protagonista a Norma el 1958 amb el president italià entre 

l’audiència. Callas va interrompre l’òpera després del primer acte, assegurant que estava malalta, causant 
un escàndol al món operístic. Durant els mesos d’estiu, l’Opera di Roma trasllada les seves interpretacions 

a les espectaculars ruïnes de les Termes de Caracalla.  

 
“Idomeneo, rei de Creta” 

Basada en un tema de l’antiguitat que explica la història d’Idomeneo, el rei de Creta, aquesta obra és una 
tragèdia lírica considerada com una gran òpera coral de Mozart. Tot i que està escrita en la tradició barroca 

de l’òpera sèria, Mozart li conferí tendències i formes que eren completament noves d’una manera 
magistral. Intervé considerablement en l’àmbit dramatúrgic, escurça el llibret pel que fa a l’efecte, 

augmenta la intriga gràcies a les entrades més fortes d’instrumentals i complementàriament escriu una 

preciosa música per a ballet. L’estrena d’aquesta òpera es dugué a terme al Teatre Residencial de Munich 
el 1781 obtinguent un gran èxit.       

 
Wolfang Amadeus Mozart (Salzburg, 27 de gener de 1756 – Viena, 5 de desembre de 1791)   

Fou un compositor i pianista de l’antic Arquebisbat de Salzburg, mestre del Classicisme, considerat com un 

dels músics més influents i destacats de la història. L’obra mozartiana abarca tots els gèneres musicals de 
la seva època i inclou més de sis centes creacions, la majoria de les quals són reconegudes com obres 

mestres de la música simfònica, concertant, de cambra, per a fort-piano, operística i coral, aconseguint una 
gran popularitat i difusió internacional.     

 

 

 

Diumenge 10.11.19 
Teatro dell’Opera di Roma  
16:30h 
 
Mestre del Cor: Roberto Gabbiani  

Escenificació: Robert Carsen i Luis F. Carvalho  
Il·luminació: Robert Carsen i Peter Van Praet   

Vestuari: Luis F. Carvalho  
Video: Will Duke  

 

 

Idomeneo, rei de Creta  
Wolfang Amadeus Mozart 
 

Llibret: Abat Varesco  

Orquestra i Cor: Teatro dell’Opera di Roma 
 
Idomeneo: Charles Workman   
Idamante: Joel Prieto  
Ilia: Rosa Feola  
Elettra: Miah Persson  
Gran Sacerdote: Oliver Johnston  
Una Voce: Antonio Di Matteo  

 

 



ÒPERA IDOMENEO   

Teatro dell’Opera di Roma 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar al Tel. 93 496 14 67 o bé al correu electrònic:  info@kulturalia.es    

- Les reserves es faran respectant l’ordre d’inscripció i en les dates indicades. 

- El nombre d’habitacions individuals és molt limitat.  

- Viatge amb un aforament limitat a 45 places.  

- Un cop  exhaurit el límit de places s’obrirà una llista d’espera. 
 

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ:   
 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i exclusions fixades per l’asseguradora ARAG, S.A. 
Els motius hauran de ser justificats documentalment. 
Poden demanar més informació i  totes les condicions de la pòlissa a info@kulturalia.es. 

 

PAGAMENTS:  

- Caldrà abonar una PAGA I SENYAL de 350 €  per persona abans del 02 d’agost de 2019.   

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació (*) s’haurà de contractar amb la paga i senyal (+ 35€).  

     *ATENCIÓ: No es contractaran assegurances fora d’aquest termini!    
 

- La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a l’ingrés de la paga i senyal. 

- Recomanem NO apurar a la data límit per efectuar la paga i senyal.  

- Les persones que viatgin juntes o bé comparteixin habitació hauran de pagar conjuntament el mateix dia. 

- Preguem contactar amb l’agència un cop efectuat el pagament per a confirmar la plaça a: info@kulturalia.es . 
 

- La resta del pagament final serà abans del 04 d’octubre de 2019.   
 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621 

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748    
 

* Cal indicar NOM + COGNOM + “ÒPERA ROMA” 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  
(per desistiment voluntari o bé per causes No cobertes per l’assegurança opcional de cancel·lació) 

 

Paga i Senyal No reemborsable. 

50% de despeses de cancel·lació entre 29 i 15 dies abans de la data del viatge. 

75% de despeses de cancel·lació entre 14 i 7 dies abans de la data del viatge. 

100% de despeses de cancel·lació entre 6 dies abans de la data del viatge i la mateixa data del viatge.  
 

     

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | C. Casanova 49-53, Entr. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es  |  info@kulturalia.es 

Del 08 a l’11 de novembre 2019  

Sabadell Més Música & 

Amics de l’Òpera 
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