
             NUREMBERG I FRANCÒNIA 

                       ESSÈNCIES DE L’ALEMANYA MEDIEVAL  

       VIATGE OPERÍSTIC A 

      NUREMBERG 

 DIA: 19 maig 2017                        LLOC: Plça. Marcet Sabadell + Plça. Universitat Barcelona                   HORA: a concretar 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada de Nuremberg · Visita guiada de Coburg ·  
Visita guiada de Bamberg (UNESCO) · Visita guiada de 

Fürth · Entrades a l’Opernhaus de Nuremberg en Primera 
Categoria · Visita del Museu dels Processos de Nuremberg 

del 1945  

Del 19 al 22 de maig del 2017 

AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

19/05  Sabadell - Barcelona - Nuremberg   

20/05  Visitem Coburg i Bamberg  

21/05  Visitem Fürth i Òpera “Norma” a l’Opernhaus 

22/05  Nuremberg - Barcelona - Sabadell   

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries 

Trasllats Sabadell / Aeroport BCN / Sabadell amb autocar  

Transport en modern Autopullman en destinació  

Assegurança d’Assistència en Viatge  

Hotel 4**** a Nuremberg  

Règim de Mitja Pensió a l’hotel 

2 Dinars   

Guia acompanyant des de Barcelona   

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants  
 

EL PREU NO INCLOU: 

Begudes 

Dinars del 19 i 22 de maig 2017  

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 

La històrica comarca de Francònia ofereix una gran varietat de paisatges naturals intactes, així com una extensa riquesa 
cultural de categoria europea. La seva capital és Nuremberg, punt de partida ideal per a conèixer aquesta fascinant zona que 
amaga, entre d’altres, antics castells medievals, encantadores ciutats i una espectacular natura. En aquest viatge podrem 
conèixer també la seva essència musical… 

PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE (mínim 40 pax): 

995 €  
 

(mínim 30 pax:  1.075 €) 
(mínim 20 pax:  1.150 €) 

 

  SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  150 € 

SUPLEMENT NO SOCI:  + 10% 

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

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING):  
 

19/05/17  Barcelona - Nuremberg 12h10 - 14h30 

22/05/17  Nuremberg - Barcelona 15h10 - 17h15  

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 

SR. VINARÒS  

93 726 71 69  -  608 999 333  

ÒPERA “NORMA” DE BELLINI 



VIATGE OPERÍSTIC A  

 NUREMBERG 

Del 19 al 22 de maig del 2017 

Amics de l’Òpera & Sabadell Més Música 

19/05  SABADELL - BARCELONA - NUREMBERG   

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona. Facturació dels equipatges i volem cap a Nuremberg. Arribada a 
Nuremberg, assistència per part dels nostres corresponsals i trasllat al centre de la ciutat, on durem a terme 
una extensa visita guiada per a tenir la primera presa de contacte amb la capital de Francònia i segona ciutat de 
Baviera, que va conèixer un gran desenvolupament a l’Edat Mitjana, quan es convertí en un important centre 
comercial. Els seus comerciants van enriquir monumentalment la ciutat i tant és així que, actualment, encara 
podem veure un conjunt urbà d’època. Per tal de conèixer aquest patrimoni, passejarem per arribar a veure la 
plaça del Mercat, centre popular de la ciutat, coneguda pels seus mercats setmanals, on sobressurt la bella 
façana de l’Església de Nostra Senyora i l’anomenada Font Bella, font amb forma d’agulla gòtica on hi ha 
esculpides més de 30 figures. Visitarem l’Església de Sant Sebald, ricament decorada en el seu interior. 
Continuarem fins la Tiergärtnertorplatz, situada al peu del Castell, majestuós edifici que serví d'allotjament i 
estada a nombrosos reis que passaven per la ciutat de Nuremberg. Des del castell gaudirem d’una vista 
esplèndida de la ciutat. També passarem davant la Casa de Dürer, on va viure i treballar aquest gran mestre, i 
recorrerem els carrers més evocadors, tot admirant les típiques cases entramades de fusta. Trasllat al nostre 
hotel. Sopar i allotjament.  

 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  

 

20/05  NUREMBERG, VISITEM COBURG I BAMBERG (UNESCO) 

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap al nord de Francònia per a visitar la ciutat de Coburg, a la vora del riu Itz, a 
la comarca de l’Alta Francònia i antic ducat de Saxònia-Coburg. Descobrirem el seu centre històric, presidit per 
la fortalesa medieval, una de les més grans del país, construïda a partir del segle XIII i on, segons diu la tradició 
protestant, Marti Luther va traduir la bíblia a l’alemany. També cal remarcar el Palau Ducal (Furstenbau) i el 
Palau Ehrenburg, construit el 1543 com a residència dels ducs de Coburg seguint el model barroc on hi destaca 
el “Saló dels Gegants”, el Liceu Casimir, situat davant de l’església de Sant Maurici, d’estil renaixentista i 
rematat per una llanterna barroca, i finalment un bucòlic centre històric esquitxat de carrerons sinuosos de 
fesonomia medieval. Tot seguit sortida amb el nostre autocar fins a la bonica localitat de Bamberg, situada a la 
vora del riu Regnitz. Dinar en un restaurant local. A la tarda, visitarem el seu conjunt històric, que fou declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1993, on hi destaca molt especialment la Catedral de Sant Pere i 
Sant Pau, construïda durant el segle XI i acabada durant el XIII, consagrada com a catedral imperial de la 
Renània Palatinat. En aquesta Catedral, d’estil romànic amb 4 torres flanquejades per absidioles, s’hi troben les 
despulles de l’Emperador Enric II i el Papa Climent II. Tot passejant pel nucli monumental, veurem la Residència 
Antiga (Alte HoRaltung), residència dels bisbes durant l’Edat Mitjana, la Residència Nova (Neue Residenz), la 
nova resdiència dels bisbes, el Vell Ajuntament (Altes Rathaus), construït en un illot al bell mig del riu Regnitz, 
l’animada Plaça Maxplatz i les esglésies barroques de Sant Gangolf i Sant Martí, entre d’altres. Tornada a 
l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

21/05  NUREMBERG, VISITEM FÜRTH I ÒPERA “NORMA” A L’OPERNHAUS   

Esmorzar. Sortida cap a la propera i bonica localitat de Fürth, situada a tant sols 7 Km al nord-oest de 
Nuremberg i coneguda com la ciutat dels 1.000 monuments. El seu bonic centre històric fa honor al seu 
contingut monumental, presidit per la Gauklerbrunnen (Font dels Joglars) des d’on discorren diferents carrers i 
places amb una preciosa arquitectura dels segles XVII i XVIII. Passejarem per l’animada Gustavstrasse, amb 
gran quantitat de tavernes i brasseries, i veurem el seu vistós ajuntament, d’origen medieval i molt semblant al 
Palazzo Vecchio de Florència, amb la seva altiva torre quadrada que s’alça a 55 metres, i la famosa avinguda 
Hornschuchpromenade amb meravelloses cases dels segles XIX i XX. Acabades les visites, tornada a 
Nuremberg i dinar a l’hotel. A la tarda, assistirem a l’Òpera “Norma” de Bellini al famós teatre Opernhaus de 
Nuremberg. Acabat aquest magnífic espectacle, sopar i allotjament a l’hotel.   

 

22/05  NUREMBERG - BARCELONA - SABADELL   

Esmorzar. Aquest matí completarem les visites a Nuremberg amb el Museu dels Processos de Nuremberg del 
1945, antic palau de justícia que va acollir tot el procediment judicial dels crims de guerra del nazisme durant la 
segona guerra mundial. En algunes de les seves sales podrem conèixer de primera mà el que va significar aquest 
judici més important del segle XX. Tot seguit, disposarem de breu temps lliure i a una hora indicada, trasllat a 
l’Aeroport de Nuremberg. Facturació dels equipatges i volem de tornada a Barcelona. Trasllat amb autocar 
fins al nostre punt habitual. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit de la seva 
estada a Nuremberg…  

 
 

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 



 

 
 

OPERNHAUS NUREMBERG (Staatstheater)  
 
 
L’Opernhaus de Nuremberg (Staatstheater) és el Teatre Nacional de la ciutat, reobert al públic 
l’01 de setembre de l’any 1905 amb els mestres cantors de Richard Wagner. El teatre esdevingué 
ràpidament un enclau central de la vida cultural i social de Nuremberg. L’impressionant edifici, construït 
sota l’impuls del cèlebre arquitecte berlinès Heinrich Seeling, es troba al costat de la ciutadella medieval 
configurant un conjunt arquitectònic harmoniós amb el seu entorn. Mestres com Enrico Caruso, 
Benjamino Gigli o Josep Carreras han passat per aquest escenari de reputació internacional. 
 
Norma  
Òpera en dos actes de Vicenzo Bellini, amb llibret de Felice Romani, basada en la tragèdia d’Alexandre 
Soumet. Fou estrenada al Teatre de la Scala de Milà el 26 de setembre del 1831. És una òpera de bel 
canto, el personatge protagonista de la qual, Norma, es considera com un dels més difícils del repertori 
de soprano. En el segle XX poques cantants el van poder interpretar amb èxit, a excepció de la 
magnífica interpretació que hi va fer Montserrat Caballé. No sols és l’obra mestre i coneguda de Bellini, 
sinó la més universal i la que millor aguanta el pas dels anys.       
 
Vicenzo Bellini (Catània, 03 de novembre del 1801 – Puteaux, França 23 de setembre del 1935)   
Un dels més cèlebres compositors en la història lírica italiana. Fill de l’organista Rosario Bellini, va rebre 
les primeres lliçons de música del seu pare i del seu avi. Dotat d’una vena melòdica prodigiosa, Bellini 
dedicà la seva breu vida a la composició. El seu talent amb segell melòdic de la més límpida bellesa, 
conserva encara avui una aureola de màgia, mentre la seva personalitat artística es deixa difícilment 
emmarcar dins de cap categoria historiogràfica. Entre les seves obres mestres podem mencionar Norma, 
La Sonnambula i Puritani.   
 

 

 
Diumenge 21.05.17 
Opernhaus Nuremberg 
15:30h 
 
Direcció Musical: Marcus Bosch  
Escenificació: Stéphane Braunschweig 
Decoració: Gianni Quaranta  
Vestuari: Thibault Vancraenenbroeck  
Il·luminació: Marion Hewlett  
Coreografia: Johanne Saunier 
Dramatúrgia: Johann Casimir Eule   

 

Norma  
Vicenzo Bellini  
 
Llibret: Felice Romani 
Orquestra: Staatsphilarmonie 
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