
 

 
Benvolguts, 
 
Amb els desitjos que hagueu passat unes bones festes i l’ inici d’un any nou amb salut i 
empenta, arriba la primera excursió de l’any. L’esperada excursió a Sicília,  per l’interès 
que ha despertat, estem segurs serà un èxit.  
Com veureu, assistirem a l’òpera Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi  en el Teatre 
Massimo de Palermo, s’han obtingut molt bones localitats. Com podeu veure anem 
seguint l’estela del gran Verdi en un dels mes grans teatres d’Europa. 
 
OBSERVACIONS IMPORTANTS 
La inscripció s’haurà de fer entre els dies 26 al 30 de gener per telèfon als números 
937267169 – 608999333, també per  mail a vinaros@jvinaros.com  Amb les mateixes 
dates, s’haurà de fer l’ingrés de 400 € per persona, com a bestreta del total de 
l’excursió, la resta de l’import s’haurà d’ingressar entre els dies 27 al 30 d’abril. La 
inscripció es considerarà en ferm després d’haver ingressat l’import de la bestreta. 
Els ingressos s’hauran de fer al compte Kulturàlia: Banc Sabadell 0081 0025 21 
0003146621. No descuideu de facilitar el vostre nom i cognom, sense aquest requisit 
no sabríem qui ha fet l’ingrés. 
La persona que vulgui 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 tingués d’establir un ordre de prioritats, sempre es 
considerarà el del primer ingrés al Banc Sabadell. És convenient que ens faciliteu la 
vostra adreça electrònica. 
Esperem seguir gaudint de la vostra confiança i convidar-vos al magnífic concert que 
Sabadell, més Música ha organitzat pel proper dia 1 de març a les 6 de la tarda en el 
Teatre Principal de Sabadell, amb la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert i la Cobla 
Simfònica Catalana, amb direcció de Marcel Sabaté. 
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