
 DIA: 20 Maig 2016                                             LLOC: Sabadell / Barcelona                                                HORA: A concretar  

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita passeig a Basilea · Visita guiada d’Estrasburg · Visita 
guiada de Colmar · Visita passeig a Riquewir i Kaysersberg 
· Degustació de Vi Alsacià · Entrades a l’Òpera Nacional del 

Rhin · Visita passeig al Mont St Odile · Visita passeig a 
Obernai · Visita guiada del Castell d’Haut Koenigsbourg 

    ÒPERA NACIONAL DEL RHIN  

           ESTRASBURG I L’ALSÀCIA 

RACONS NATURALS, CIUTATS MEDIEVALS I 

  LLEGENDES DE LA VALL DEL RHIN  

Del 20 al 24 de Maig del 2016 

AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

20 / 05  Sabadell - Barcelona - Basilea - Estrasburg  

21 / 05  Visitem Colmar i la Ruta del Vi   

22 / 05  Visitem Estrasburg i anem a l’Òpera   

23 / 05  El Mont St Odile, Obernai i el Castell  H. Koenigsbourg 

24 / 05  Estrasburg - Basilea - Barcelona - Sabadell   

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries  

Assegurança d’Assistència en Viatge 

Trasllats Sabadell/Aeroport BCN/Sabadell amb autocar  

Trasllats en privat amb modern autopullman a destinació 

Hotel 4**** (rodalies Estrasburg) 

Viatge amb règim de Pensió Completa  

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants  

 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot Tipus de Begudes 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

(*) a contractar amb la primera paga i senyal 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Original per la seva diversitat, l’Alsàcia ofereix un conjunt històric, gastronòmic, cultural i museugràfic molt 
ampli, esquitxada per la omnipresència del Rhin. Les seves ciutats i els seus pobles ens faran descobrir diferents 
arquitectures, on la modernitat té cita amb una regió que ha sabut preservar la seva tradició i el seu patrimoni. Al 
seu pas per la Selva Negra, aquesta ruta també ens sorprendrà per la seva gran varietat de paisatges naturals...  

 

PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE (mínim 40 pax): 

1.095 €  
 

(mínim 30 pax:  1.195 €) 
(mínim 20 pax:  1.295 €) 

 

  SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  180 € 

SUPLEMENT NO SOCI:  + 10% 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  30 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING):  
 

20/05/16 VY6240 Barcelona - Basilea 10h45 - 12h40 

24/05/16 VY6241 Basilea - Barcelona 11h50 - 13h25  

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 

SR. VINARÒS  

93 726 71 69  -  608 999 333  



ÒPERA NACIONAL DEL RHIN 

ESTRASBURG I L’ALSÀCIA 
Del 20 al 24 de Maig del 2016 

AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

20/05  SABADELL - BARCELONA - BASILEA - ESTRASBURG   

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona amb autocar. Facturació dels equipatges i volem a Basilea. Arribada, as‐

sistència i trasllat al centre de la ciutat per a dinar en un restaurant local. A la tarda, coneixerem la ciutat de 

Basilea, situada alhora sobre les aigües del Rhin, la tercera ciutat més gran de Suïssa, també coneguda com la 

capital cultural i universtària. Descobrirem el seu interessant patrimoni, coronat pel barri vell, la Markplatz 

(plaça del Mercat) i la seva fastuosa catedral, que conserva el seu traç romànic i custodia privilegiadament el 

mausoleu d’Erasme de Rotherdam. Aquesta catedral es troba emmarcada en una meravellosa plaça, la Muns‐

terplatz, d’on es pot divisar una magnífica panoràmica sobre la ciutat i la vall del Rhin. També coneixerem la 

Freie Strasse, l’avinguda més animada i comercial de la ciutat. Acabada la visita, sortida cap a l’Alsàcia. Arriba‐

da a Estrasburg i trasllat al nostre hotel. Sopar i allotjament.    

 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  

 

21/05  VISITEM COLMAR I LA RUTA DEL VI   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, penetrarem les vinyes alsacianes a través de la Ruta Vinícola, una comarca 

encisadora i esquitxada per poblets medievals, com Riquewir i Kaysersberg, amb la típica arquitectura antiga 

alsaciana i un sense fi de carrerons empedrats capritxosament esglaonats, on la presència de comerços de vi 

predomina l’activitat econòmica de la comunitat. També durem a terme una degustació de vi alsacià, on el 

nostre paladar quedarà copsat per la finesa dels vins de la regió... Dinar en un restaurant regional. A la tarda, 

visitarem la fabulosa ciutat de Colmar, capital històrica de l’Alt Rhin, on amb guia local descobrirem un patri‐

moni inversemblant. Les placetes capritxosament decorades, les cases típiques alsacianes, les esglesioles gòti‐

ques i l’anomenada “petita Venècia” per l’encant dels seus canals, converteixen, inqüestionablement, en Patri‐

moni de la Humanitat a tot el conjunt artístic de la ciutat medieval. Cada racó ens sorprendrà pas a pas. Acaba‐

da aquesta visita tant especial, retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

22/05  VISITEM ESTRASBURG I ANEM A L’ÒPERA   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí visitarem Estrasburg, que al mateix temps gaudeix de ser la seu del Parlament 

i del Consell Europeus, la màxima institució legislativa d’Europa. Strasbourg és una ciutat cosmopolita, amb 

tots els elements avantguardistes que han permès convertir‐la en la veritable capital del Vell Continent. Durem 

a terme una interessant visita guiada a tot el seu conjunt monumental, que combina magistralment una perfec‐

ta simbiosi entre el patrimoni històric i modern, amb elegants barris, places encisadores i admirables edificis 

policromats. Coneixerem la seva fabulosa Catedral, d’un gòtic clarament alsacià i una vidreria impactant. No 

oblidarem el barri medieval, que envolta la Catedral, la “Petita França”, el barri alemany i tot el conjunt d’edifi‐

cis que es troben al llarg de la Ciutat Europea. Dinar en un restaurant local. A la tarda, breu temps lliure. Tot 

seguit ens desplaçarem a l’Òpera Nacional del Rhin per assistir a l’Òpera Das Liebesverbot de Richard Wag-
ner. Sopar i allotjament a l’hotel.   

 

23/05  VISITEM EL MONT SAINT ODILE, OBERNAI I EL CASTELL HAUT KOENIGSBOURG 

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap la zona dels Vosgos, on en un indret màgic s’albira el Mont Saint Odile, patrona 

de l’Alsàcia i una de les muntanyes més altes de la regió. Saint Odile és la representació del culte i de la pelegri‐

nació a l’Alsàcia, on cap a l’any 720 s’aixecà el monestir en memòria de la donzella Odile que, després d’una 

llarga ceguera, un miracle li retornà la vista i es dedicà a la vida espiritual. El Mont Saint Odile es troba en un 

marc geogràfic i paisatgístic idílic, on el visitant gaudeix panoràmicament de tota la vall del Rhin. Després sorti‐

rem cap a Obernai, poble amb un encant singular, antiga seu dels Ducs d’Alsàcia, amb un nucli antic destacat 

coronat per la plaça del Mercat, centre de la vida comercial. També ressaltem el seu vistós ajuntament, la Torre 

de la Capella i els petits carrerons que donen accés a les vivendes. Dinarem en un restaurant local. A la tarda, 

coneixerem el més singular dels castells alsacians, el gran Castell d’Haut Koenigsbourg, situat a 757 metres 

d’alçada, des d’on gaudirem d’una formidable panoràmica de la Vall del Rhin. Aixecat al segle XII, fou la residèn‐

cia dels Comtes de Thierstein, que ordenaren la seva ampliació a partir del segles XV. Després d’uns anys de 

decadència, fou reconstruït al segle XIX i XX per voluntat dels monarques prussians, afegint‐hi una decoració 

sumptuosa. Acabada aquesta visita, retornarem a l’hotel.  Sopar i allotjament.  

24/05  ESTRASBURG - BASILEA - BARCELONA - SABADELL   

Esmorzar a l’hotel. A una hora indicada, trasllat a l’Aeroport de Basilea. Facturació dels equipatges i volem 

novament cap a Barcelona. Trasllat al nostre punt habitual amb autocar. Final del viatge i dels nostres serveis, 

tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per Estrasburg i l’Alsàcia.  

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  SR. VINARÒS - 93 726 71 69 / 608 999 333 
 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



 

 

 

ÒPERA NACIONAL DEL RHIN 
Estrasburg 
 
L’Òpera Nacional del Rhin és una companyia d’òpera que actua a l’Alsàcia i que inclou l’Òpera 
d’Estrasburg, la companyia de ballet de Mulhouse (un centre nacional de coreografia des del 1985) i 
l’Òpera Studio (coneguda anteriorment com Jeunes Voix du Rhin), un centre de formació per a joves 
cantants a Colmar. Un reflex de la seva importància és la condició de “òpera nacional” que s’ha celebrat 
des del 1997. Actuacions de set o vuit òperes per temporada tenen lloc a Estrasburg, Mulhouse i 
Colmar.  
 
Richard Wagner (Leipzig, Alemanya, 1813 – Venècia, Itàlia, 1883).  
Compositor, director d’orquestra, poeta i teòric musical alemany. Tot i que pràcticament només va 
compondre per a l’escena, la seva influència a la música és un fet inqüestionable. Els grans corrents 
musicals sorgits amb posterioritat, des de l’expressionisme fins a l’impressionisme, per continuació o per 
reacció, troben en ell el seu veritable origen, fins al punt de que alguns crítics sostenen que tota la 
música contemporània neix de l’harmonia, rica en cromatismes i en dissonàncies no resoltes, de Tristany 
i Isolda.  
 
Das Liebesverbot (L’Amor Prohïbit) 
Gran òpera còmica en dos actes de Richard Wagner.  
Llibret del compositor basat en Mesure pour Mesure de William Shakespeare.  
Creat a Magdebourg el 29 de març del 1836. 
 
Contràriament al que un pot pensar, Wagner no només va compondre òperes serioses! Des de molt jove 
s’aventurà en el terreny de l’òpera còmica tot adaptant Shakespeare en una obra que anuncia, en 
contingut i forma, les grans obres mestres del futur. Una obra que es desenvolupa en ple Carnaval 
sicilià i que celebra el triomf de la sensualitat lliure i franca sobre la hipocresia puritana. Un “fred-calor” 
amb nombrosos girs on l’Amor, com sempre, acaba guanyant.   

 

 
Diumenge 22.05.16 
Òpera d’Estrasburg 
15:00h 
 
Direcció Musical: Constantin Trinks 
 
Escenificació: Mariame Clément 
Decoració i Vestuari: Julia Hansen 
Il·luminació: Marion Hewlett 
Coreografia: Mathieu Guilhaumon   

 
Das Liebesverbot (L’Amor Prohïbit) 
Richard Wagner 
 
Cor de l’Òpera Nacional del Rhin  
Orquestra Filarmònica d’Estrasburg  
Breitkopf & Härtel  
 
Friedrich: Robert Bork  
Luzio: Benjamin Hulett 
Claudio: Thomas Blondelle 
Isabella: Marion Ammann 
Mariana: Agnieszka Slawinska  
Brighella: Wolfang Bankl  
Angelo: Jaroslaw Kitala 
Danieli: Norman Patzke 
Dorella: Hanne Roos 
Pontio Pilato: Andreas Jaeggi 
 

 



Òpera Nacional del Rhin 
Estrasburg i l´Alsàcia 

 

 

 

 

 

 
CONDICIONS DE RESERVA 

 
RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar als  Telfs 93 726 71 69  -  608 999 333  

O bé al correu electrònic   vinaros@jvinaros.com   

 

 

NOTES ADICIONALS: 

- 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.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent.  

- L´Assegurança Opcional de Cancel.lació s´haurà de contractar amb la paga i senyal   

INSCRIPCIONS:  

A partir del 18 de Gener del 2016. 

 

 

PAGA I SENYAL:  

- Caldrà abonar un import  de 400,00€  per persona abans del 29 de Gener 2016.   

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

 

- La resta del pagament final serà abans del 22 d´Abril 2016.   
 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621 

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748    
 
* Cal indicar NOM + COGNOMS + “ÒPERA” 
 

 

Del 20 al 24 de Maig del 2016  

Sabadell Més Música 

Amics de l´Òpera 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 
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