
 DIA: 03 octubre 2016                                           LLOC: Sabadell / Barcelona                                             HORA: A concretar  

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita panoràmica de Venècia amb guia local i entrada a la 
Basílica de San Marco · Visita del Palau Ducal amb guia 

local · Visita de La Giudecca amb guia local · Visita de les 
illes de Murano i Burano amb guia local · Visita de 

l’Accademia amb guia local · Entrades a l’Òpera “La 
Traviata” de Verdi al Teatre La Fenice de Venècia  

    ÒPERA “La Traviata”  
           A LA FENICE DE VENÈCIA  

LA REPÚBLICA SERENÍSSIMA  

   PERLA DE L’ADRIÀTIC  

Del 03 al 06 d’octubre del 2016 

AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

03/10  Sabadell - Barcelona - Venècia, visita de la ciutat   

04/10  Venècia, les illes de Murano i Burano i Òpera a La Fenice  

05/10  Venècia, el Palau Ducal i la Giudecca  

06/10  Venècia i L’Accademia - 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**** a les rodalies de Venècia  

Viatge amb règim de Mitja Pensió a l’hotel 

1 Sopar a un restaurant de Venècia  

2 Dinars a restaurants de Venècia i 1 Dinar a l’hotel  

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 

Dinar del primer dia (03/10/16) 

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 

Venècia, la ciutat de l’aigua, és el somni impossible de l’Home de vèncer el mar, un lloc condemnat a l’extinció. Són 
famosos per tot el món les seves góndoles, els seus canals i els seus ponts, així com la Plaça de San Marcos, un dels 
racons més bonics del planeta, on un respira allò que aquesta ciutat va ser i encara segueix sent: Art des dels seus 
propis fonaments. De Venècia s’ha dit que si el romanticisme hagués d’escollir un lloc per viure seria aquesta ciutat la 
seva primera elecció.  

 

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):  
 

03/10/16 VY6404 Barcelona - Venècia 14h00 - 15h45 

06/10/16 VY6403 Venècia - Barcelona 22h10 - 00h05  

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 

SR. VINARÒS  

93 726 71 69  -  608 999 333  



ÒPERA “La Traviata” 
A LA FENICE DE VENÈCIA 

Del 03 al 06 d’octubre del 2016 

AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

03/10  SABADELL - BARCELONA - VENÈCIA, VISITA PANORÀMICA DE LA CIUTAT   

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona amb autocar. Arribada a l’Aeroport del Prat, facturació dels equipatges i 

volem cap a Venècia. Arribada a Venècia i trasllat a l’hotel per a deixar els equipatges. A continuació, durem a 

terme una visita panoràmica de la ciutat, tot coneixent el seu centre històric, l’espai públic més important de 

la ciutat, conegut com “Sestiere” (barri) de San Marco, a la part sud-est de Venècia i envoltat pel meandre del 

Canal Gran. Començarem per la bonica Plaça San Marco, on els fundadors de la qual es van establir quan fugien 

de Malamocco i buscaven un lloc més segur. Aquí van fundar el Palau Ducal com a fortalesa de la ciutat i la 

Basílica de San Marco com a església. Visitarem la Basílica, una de les catedrals més boniques d’Europa i del 

món, on cal destacar la “Pala d’Oro”, un treball d’orfebreria bizantina i veneciana realitzat entre els segles X i 

XV. A continuació farem un passeig fins al Pont de Rialto, centre geogràfic de la ciutat i un dels llocs més visitats 

pels turistes, on es pot gaudir d’esplèndides vistes sobre el canal. Acabada la visita, sopar en  un restaurant 

local. Breu passeig nocturn i trasllat a l’hotel. Allotjament.  

 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  

 

04/10  VENÈCIA, LES ILLES DE MURANO I BURANO I ÒPERA “LA TRAVIATA” A LA FENICE   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí sortirem amb vaporetto cap a l’illa de Murano, l’illa més famosa de Venècia i la 

més visitada a causa dels famosos treballs artesanals amb vidre que s’hi produeixen. Els venecians s’han dedicat 

a fabricar vidre i cristall d’alta qualitat des d’aproximadament el segle X, quan els mercaders de la ciutat van 

portar des d’orient el coneixement i els secrets per a la producció d’aquest particular material. Visitarem una 

fàbrica de vidre per a conèixer d’aprop la seva el·laboració i farem un passeig pels seus carrers. Tot seguit, 

sortirem amb vaporetto cap a l’illa de Burano, situada a la llacuna de Venècia, on ens sorprendran les seves 

boniques construccions pintades de colors ben cridaners. Es diu que les cases van ser pintades amb aquests 

colors per a que els pescadors poguessin reconèixer les seves llars des del mar. Sigui veritat o no, els colors de 

Burano fan d’aquesta illa un lloc peculiar i inoblidable. Acabada la visita, tornada amb vaporetto a Venècia i 

trasllat amb autocar a l’hotel pel dinar. A la tarda, temps lliure a l’hotel i, a una hora indicada, trasllat al Teatre 
La Fenice de Venècia per assistir a l’Òpera “La Traviata” de Giuseppe Verdi. Acabada la funció, tornada a 

l’hotel, sopar fred i allotjament.  

 

05/10  VENÈCIA, EL PALAU DUCAL I LA GIUDECCA   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí tindrà lloc la visita del Palau Ducal, del segle IX i un dels palaus europeus més 

bonics de la seva època. La façana és una obra mestra del gòtic i l’interior del palau és de marbre de Verona, 

recolzat en arcs de pedra amb un soportal de columnes de magnífics capitells i escultures. També cal destacar 

l’Escala dels Gegants, una famosa obra del segle XV, on es coronava al Dux, així com la Porta della Carta, la Sala 

del Maggior Consiglio, les Sales del Col·legi i les Presons. Degut al seu gran prestigi, durant diversos segles ha 

sigut l’únic edifici de Venècia que es definia com a “palau”. Els millors pintors, des de Tintoretto a Veronese, van 

contribuir a embellir les parets i sostres de les diferents estances per a reflectir la glòria del poder de la 

República de Venècia. Al migdia, dinar a un restaurant local. A la tarda, tindrà lloc la visita de La Giudecca, 

antic barri jueu i oasi de tranquilitat davant de l’animada Venècia. Sens dubte, una visita obligada a l’illa de 

Giudecca és l’Església de Il Redentore, un preciós edifici de Palladio i una de les esglésies més antigues de 

Venècia, on abunden tresors artístics, com les pintures de Francesco Bassano, Palma el Jove i deixebles de 

Veronés i Tintoretto. Fou construïda el 1577, com a forma d’agrair i celebrar el final de l’epidèmia de peste que 

va assolir Venècia. De fet, encara es conserva la Festa del Redentore, que es celebra a l’illa tots els mesos de 

juliol, el tercer cap de setmana. A l’antiguitat, en aquesta data el Dux creuava des de Venècia fins a Giudecca en 

un impressionant pont fet de góndoles i visitava l’església. En acabat, breu temps lliure i tornada a l’hotel. 

Sopar i allotjament.  

 

06/10  VENÈCIA I L’ACCADEMIA - BARCELONA - SABADELL  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí visitarem l’Acadèmia de Belles Arts de Venècia, coneguda simplement com 

l’Accademia, on hi ha guardada la col·lecció més important d’art venecià. Creada pel Senat l’any 1750, 

l’Accademia va anar augmentant la seva col·lecció amb moltes obres d’art d’esglésies i convents abolits per un 

decret napoleònic, fins que es va convertir en un autèntic patrimoni cultural on actualment podem trobar una 

gama completa de l’escola veneciana que cobreix cinc segles d’art. A les sales s’exposen obres de Paolo i 

Lorenzo Veneziano, Michele Giambono i Giovanni Bellini, del segle XV; Tiziano, Veronese i Tintoretto, del segle 

XVI; Tiepolo, Piazzetta i Longhi, del XVII i del XVIII, a més a més dels dibuixos de Leonardo da Vinci i del 

quadern d’esbossos de Canaletto. Acabada la visita, dinar de comiat a un restaurant local. A la tarda, temps 

lliure per a seguir gaudint d’aquesta fabulosa ciutat o per a activitats personals. A una hora indicada, trasllat 

amb autocar a l’Aeroport de Venècia. Facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció a Barcelona. 

Arribada a l’Aeroport del Prat i trasllat amb autocar al punt d’origen de Barcelona o Sabadell.  

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 “LA TRAVIATA” 
Giuseppe Verdi 
 

Teatre La Fenice, Venècia  
 
La Fenice és el teatre d’òpera més important d’Itàlia i un dels més famosos d’Europa. Fou inaugurat el 16 de maig del 1792 
amb l’òpera Giochi di Agrigento, de Giovanni Paisiello. El començament del segle XIX fou de gran esplendor per a la Fenice, 
sent escenari d’estrenes operístiques de Rossini, Bellini o Donizetti. Però el 1836 fou víctima del foc per primera vegada i en 
tan sols un any fou reconstruïda. Ja en el segle XX, la Fenice va continuar amb èxit les seves activitats, excepte durant la 
Guerra Mundial, atraient a grans cantants i directors de fama mundial. Però el 29 de gener del 1996, la Fenice va ser 
destruïda per segona vegada per un incendi intencionat. Les obres de reconstrucció es van allargar fins a finals del 2003 tot 
deixant un teatre idèntic al reinaugurat el segle XIX. És d’estil neoclàssic amb una façana elegant i severa, i amb un preciós 
interior on destaca la sala d’audició decorada amb estucs i nombrosos elements daurats. Entre la platea i les seves cinc 
altures de llotges, pot albergar fins a 1.500 espectadors. 
 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi  (Busseto, 1813 – Milà, 1901) 
Compositor romàntic italià de l’òpera del segle XIX, el més notable influent compositor de l’òpera italiana i pont entre el 
“belcanto” de Rossini, Donizetti, Bellini i el corrent del verisme de Puccini. Fou l’autor d’alguns dels títols més populars del 
repertori líric, com els que componen la seva trilogia popular i romàntica (Rigoletto, La Traviata i Il Trovatore). Les seves 
obres van lligades amb la situació política de la Itàlia decimonònica, amb òperes que van servir per a l’exaltació del caràcter 
nacionalista del poble italià.  
 
La Traviata 
Òpera en tres actes. Llibret de Francesco Maria Piave basat en La dame aux camélias d’Alexandre Dumas, fill. Música de 
Verdi. Estrenada el 6 de març de 1853 al Teatre La Fenice. 
 
L’obra de Verdi és atípica dins de la seva producció. A diferència d’Aida i Nabucco, destaca per l’enfoc realista: la història de 
la Violetta, al llit de mort, evocant com a flashback la seva vida de cortesana. Un atac directe a la hipocresia d’una societat 
que va qüestionar la relació del compositor italià amb Giuseppina Strepponi. Una exaltació de la vida i de les virtuts humanes, 
com la generositat, la compassió i el sacrifici pels altres, que es veuen frustrades pel judici implacable d’una societat 
classista. En aquesta adaptació de la novel·la d’Alexandre Dumas (fill) La dama de les camèlies, Verdi va emprar elements 
subversius per a l’època (referències a la sífilis i la tuberculosi) que, units al seu enfoc moral, van fer que l’obra es rebés molt 
malament durant l’estrena.  
 
 
Dimarts 04.10.16 
Teatre La Fenice, Venècia  
19.00h 
 
Directors: Francesco Ivan Ciampa / Marco Paladin 
Direcció: Robert Carsen 
Escenificació i Vestuari: Patrick Kinmonth 
Coreografia: Philippe Giradeau 
 

 
La Traviata de Giuseppe Verdi  
 
Música de Giuseppe Verdi 
Orquestra i Cor del Teatre La Fenice 
Mestre del Cor: Claudio Marino Moretti 
 
Violetta Valéry: Jessica Nuccio / Irina Dubrovskya 
Alfredo Germont: I. Jordi / L. Cortellazzi / F. Paesano 
Giorgio Germont: E. Fabbian / L. Grassi / G. Altomare 
 
Flora Bervoix: Elisabetta Martorana 
Annina: Sabrina Vianello 
Gastone: Iorio Zennaro 
Il barone Douphol: Armando Gabba 
Il marchese d’Obigny: Matteo Ferrara 
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