
                    ESCAPADA A LA CAPITAL POLONESA 
                      CONCERT DE PIANO CHOPIN I ZELAZOWA WOLA  
                         ESSÈNCIES I TRADICIONS DE L´EUROPA DE L’EST  

 DIA: 14 de maig 2020                             LLOC: Pl. Marcet Sabadell / Pl. Universitat Barcelona                           HORA:  A concretar 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada de Varsòvia amb entrades al Palau Wilanow · 
Visita guiada de la Casa Museu de Chopin a Zelazowa Wola · 

Concert de Piano Chopin · Entrades a l’Òpera “Madama 
Butterfly” al Teatre Nacional de Varsòvia 

 Òpera “Madama Bu erfly” 
     a VARSÒVIA 

Del 14 al 18 de maig de 2020 
Sabadell Més Música & Amics de l’Òpera 

14/05  Barcelona - Varsòvia  

15/05  Varsòvia, Patrimoni de la Humanitat 

16/05  Varsòvia, visitem Zelazow Wola i Concert Chopin 

17/05  El Palau de Wilanow i Òpera “Madama Butterfly”  

18/05  Varsòvia - 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 Varsòvia centre ciutat  
Viatge amb règim de Pensió Completa 
Entrades Categoria Platea al Teatre Nacional de Varsòvia 
Guia acompanyant des de Barcelona  
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  
Propines guia i xòfer incloses 
Grup mínim 20 participants  
 
EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres i Tot allò No Indicat 
Dinars del primer dia  14/05 i últim dia 18/05 
Tot tipus de 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 

Polònia és una extraordinària nació que gaudeix de la bellesa de les seves ciutats i pobles, de la seva gran cultura, del seu amor per les 
tradicions, i de la seva naturalesa pràcticament intacta. Polònia convida a visitar les nombroses ciutats antigues, restaurades amb gran 
cura, els castells reials de Varsòvia i Cracòvia, l’antiga capital, així com visitar els vells palaus aixecats pels magnats polonesos. De gran 
importància són els llocs de santedat, ja que Polònia és un dels països amb major número de llocs sants als que acudeixen cada any milions 
de pelegrins. Tant a les ciutats grans com a les petites, s’hi troben esglésies, monestirs i abadies de gran valor religiós i artístic. 

 

PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE (mínim 40 pax): 

1.295 € 
 

mínim 30 pax:  1.395 € 
mínim 20 pax:  1.495 € 

 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  200 € 

SUPLEMENT NO SOCIS:  + 150 €  
Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  35 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL LOT:  
 

14/05/20 Barcelona - Varsòvia 13h10 - 16h15 
18/05/20 Varsòvia - Barcelona 09h10 - 12h20  

 

INSCRIPCIÓ I RESERVES:  

KULTURALIA VIATGES 

93 496 14 67  -  info@kulturalia.es     



“Madama Bu erfly”  
 VARSÒVIA 

Del 14 al 18 de maig de 2020 
Sabadell Més Música & Amics de l’Òpera 

14/05  SABADELL - BARCELONA - VARSÒVIA  
Trasllat a l’Aeroport de Barcelona amb autocar. Facturació dels equipatges i volem a Varsòvia. 
Arribada a l’Aeroport de Varsòvia i sortida amb autocar per a fer una visita panoràmica per aquesta 
fabulosa ciutat, tot descobrint les principals avingudes i places de la ciutat, amb una arquitectura de 
mestissatge entre antiguitat I modernitat, amb edificis de disseny i avanguardistes. En acabat, trasllat a 
l’hotel, sopar i allotjament.  
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

15/05  VARSÒVIA, PATRIMONI DE LA HUMANITAT 
Esmorzar. Avuí coneixerem la capital polonesa, amb una interessant visita guiada, ressaltant la ciutat 
vella, excel.lent exemple de compromís entre els valors històrics i les necessitats modernes 
cuidadosament reconstruida després de la Segona Guerra Mundial. Són abundants les Gal.leries d´Art, 
les botigues de records, els tallers d´artesania, cafès i restaurants. La visita inclou el pas a través de la 
Ruta Reial, plena d´edificis històrics, palaus de l´alta aristocràcia polonesa i monumentals esglésies. 
També visitarem altres llocs emblemàtics de Varsòvia: el Monument del Gueto, el Monument a la 
Insurrecció, la Tomba del Soldat Desconegut, el Monument de Chopin i el Palauet de Belvedere. Al mig 
dia, dinarem en un restaurant local. A la tarda, visitarem els jardins Lazienski, el veritable pulmó verd de 
Varsòvia i un dels més elegants jardins de la ciutat. Breu temps lliure i retorn a l´hotel. Sopar i 
allotjament.  
 
16/05  VARSÒVIA, VISITEM ZELAZOWA WOLA I CONCERT DE PIANO CHOPIN  
Esmorzar a l’hotel. Avuí durem a terem la ruta de l´insigne pianista i compositor Frederic Chopin 
(Zelazowa Wola 1810 – Paris 1849). Descobrirem el seu poble natal, Zelazowa Wola, a la comarca de 
Mazovia al bell mig d´encisadors paisatges, situat a 50 Km de Varsòvia. Visitarem la Casa Natal del 
compositor i el seu Museu Biogràfic, on trobarem mobiliari de l´època i algun dels seus instruments 
musicals, dels quals va fer-ne ús en les seves primeres composicions. A més, aquesta propietat es troba 
envoltada d´uns meravellosos jardins i pel riu Utrata. Tot seguit visitarem la petita església de Brochow, 
on els seus pares contragueren matrimoni i el compositor fou batejat. Dinar en un restaurant regional. A 
la tarda, tornarem a Varsòvia. Tot seguit, assistirem a un magnífic Concert Musical Chopin. Retorn a 
l´hotel. Sopar i allotjament.  
 
17/05  VARSÒVIA, VISITEM EL PALAU DE WILANOW I OPERA “MADAMA BUTTERFLY”  
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí sortirem cap a les rodalies de Varsòvia per a conèixer el fabulós Palau 
Wilanow, residència d´estiu del rei Joan III Sobieski i emmarcat en la part final de l´anomenada Ruta Reial 
Polonesa. Es tracta d´un palau barroc, conegut com el « Versalles » polonès, erigit durant el segle XVII i 
residència de l´aristocràcia polonesa fins el 1945. Es troba envoltat d´un parc històric en estil afrancesat, i 
a l´interior s´han conservat les col.leccions d´art més rellevants d´aquella època i una original forma 
arquitectònica. Durant la visita descobrirem  el seu contingut interior, que a més de nombroses obres 
d´art hi destaca especialment el Museu d´Interiors i la Gal.leria del Retrat Polonès. Acabades les visites, 
tornada a l’hotel per dinar. A la tarda, sortirem cap al Teatre Nacional de Varsòvia per assistir a l´òpera 
“Madama Butterfly” de Giacomo Puccini. Acabat l´espectacle, trasllat al nostre hotel. Sopar i 
allotjament.  
 
18/05  VARSÒVIA - BARCELONA - SABADELL    
Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’Aeroport de Varsòvia, 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 
Polònia…  
 

* 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 



     

 
 
 

TEATRE NACIONAL DE VARSÒVIA  
 
 
És el Teatre Nacional de Varsòvia, inaugurat el 24 de Febrer de 1833 amb la òpera “El barber de 
Sevilla” de Rossini, fou un dels edificis més perjudicats durant la Batalla de Varsòvia de 1939 durant la 2ª 
Guerra Mundial. Fou reinaugurat el 1965 amb dos nous auditoris i un museu, el Stanislaw Moniuszko 
Auditorium amb una capacitat per a 1841 i el Emil Mlinarsky Auditorium amb una capacitat per 248 
espectadors. Actualment és considerat un dels teatres més grans del món. 
 
Madama Butterfly 
Òpera en tres actes amb música de Giacomo Puccini, amb llibret italià de Giuseppe Giacosa. Tragèdia 
japonesa basada en el conte homònim de Jhon Luther Long (1898) i la novel.la “Madame Chrysanthème” 
de Pierre Lotti (1887). La òpera es va estrenar el 1907 al Teatre Bosch de Barcelona, en la seva versió 
definitiva. Madama Butterfly és una fita en el repertori operístic per a companyies de tot el món. 
Juntament a La Tosca i La Bohème integra el trio d’òperes més conegudes de l’autor.         
 
Giacomo Puccini (Luca, 22 de desembre de 1858 – Brussel·les, 29 de novembre de 1924)   
Fou un dels més grans compositors d’òpera italians, màxima exponència del Verisme amb les seves òperes 
madures com La Bohème, Tosca, Madame Butterfly i Turandot que va deixar incompleta. Figura de proa 
del món operístic italià, es va allunyar de la tendència dominant en la seva època, l’òpera verista. Puccini 
es va dedicar de manera quasi exclusiva a la música teatral i, al contrari dels mestres de l’avantguarda 
noucentista, va escriure sempre pensant en el públic. Els ingredients fonamentals del seu teatre són la 
veritat, la rapidesa, la síntesi, la profunditat psicològica i l’abundància de troballes escèniques. El gran 
mèrit de Puccini va ser la seva inclinació eclèctica, assimilant i sintetitzant amb habilitat i rapidesa 
llenguatges i cultures musicals diferents.    
 
 
 
Diumenge 17.05.20 
Teatre Nacional de Varsòvia 
18:00h 
 
Direcció Musical: Mariusz Trelinski 
Decoració: Boris Kudlicka  
Vestuari: Pawel Grabarczyk & M. Teslawska 
Coreografia: Emil Wesolowski 
 

 
Madama Butterfly  
Giacomo Puccini 
 
Llibret: Giuseppe Giacosa 
Orquestra: Teatre Nacional de Varsòvia 
 
Madama Butterfly: Sae-Kyung Rim  
Suzuki: Bernadetta Grabias 
Pinkerton: Tadeusz Szlenkier 
Sharpless: Tomasz Rak 
Goro: Mateusz Zajdel 
Kate Pinkerton: Alexandra Ortolowska 
 
 

 



Madama Butterfly   
Teatre Nacional Varsòvia 

 

 

 

 

 

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. 
- Els socis/es tenen preferència d´inscripció i reserva 
- 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 400 €  per persona abans del 30 de Gener de 2020.   

- 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 10 d’abril de 2020.   
 

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 VARSÒVIA” 

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 14 al 18 de maig 2020  
Sabadell Més Música & 

Amics de l’Òpera 


