Viatge a Viena,
Música i Cultura

Del 21 al 24 ó 25 de juny de 2013

Programa de viatge
Divendres, 21 de juny
Vol Barcelona a Viena:
10.00h Barcelona –Viena 12.20 (Austrian Airlines)
Arribada a Viena i assistència a l’aeroport, amb servei de maleters, que s’ocuparan de traslladar
l’equipatge a l’hotel.
Visita panoràmica en autocar de la ciutat de Viena, prenent com a tema central el Jugendstil o
modernisme vienès. En el recorregut una guia ens parlarà de les obres al Canal del Danubi,
l’Urania, la Caixa Postal, el Stadtpark, els Pavellons de la Karlsplatz o les cases de la Wienzeile.
També es recorrerem la monumental Ringstrasse, amb els edificis més representatius de la ciutat,
com l’Òpera, el Palau Imperial Hofburg, entre d’altres. ( 1 hora)
Trasllat al Prater i dinar al Restaurant Schweitzerhaus. Cuina tradicional i una de les atraccions culinàries de la ciutat per degustar el famós garró, sens dubte el millor de Viena, envoltat per
uns jardins immensos.
Després del dinar, trasllat a l’Hotel Imperial 5*
Edifici construït com a palau del Príncep de Württtemberg. Situat a la Ringstrasse, al costat del
Musikverein i a pocs metres de l’Òpera.

A la tarda, recepció privada a l’Ambaixada d’Espanya a Àustria. L’Ambaixador ens oferirà
una welcome drink.
Konzerthaus: Concert de l’Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana amb la Wiener Symphoniker, sota la direcció de Kent Nagano. (aquest concert
es repeteix dissabte 22). Inici 19.30h - Durada: 2 hores
Aquest concert celebra el centenari de l’estrena dels Gurrelieder d’A. Schönberg en la mateixa sala
on es van presentar. El prestigiós director Kent Nagano conduirà l’Orfeó Català i l’Orquestra Simfònica de Viena en aquesta vibrant interpretació.

Concert opcional:
 Wiener Staatsoper: Òpera Romeu i Julieta de Charles Gounod, dirigida per Plácido Domingo. Durada: 3 hores
Aquesta òpera gaudeix d’un important apreci pel públic. Plácido Domingo, en aquesta ocasió com a
director, acompanyarà als dos enamorats en les veus de Nina Machaidze (Juliette) i Piotr Beczala
(Romeu). Dos dels cantants més sollicitats en els teatres d’òpera més importants del món.

Sopar lliure

Dissabte, 22 de juny
Visita guiada al Palau Imperial Hofburg, que fou el centre de poder dels Habsburg, on farem
una visita guiada a la Cambra del Tresor i Biblioteca Nacional, dues institucions amb
colleccions de valor incalculable i imprescindibles per endinsar-se a la història de l’Imperi Austrohongarès.
A la Cambra del Tresor podrem contemplar les joies imperials,
entre elles les corones del Sacre Imperi i la corona d’Àustria-Hongria,
l’espasa de Carlemany o el collaret de l’Ordre del Toisó d’Or. ( 1 hora)



La Gran Sala de la Biblioteca Nacional és una de les biblioteques històriques més belles del món. Alberga uns 200.000 llibres i
compta també entre els seus fons amb mapes, globus terraquis i astronòmics, partitures, entre d’altres. (45 minuts)



Dinar al restaurant HUTH, situat a l’àtic de la Haus der Musik.
Desprès de dinar, visita a la Casa de la Música, un museu que convida
als seus visitants a fer un viatge musical per experimentar la música amb tots els sentits.
Tarda lliure
Altres opcions de museus a visitar:
 Kunsthistorisches Museum
El Kunsthistorisches Museum, o Museu d’Història de l’Art, acull les colleccions de pintura, les
colleccions egípcies i d’art oriental, les colleccions de numismàtica i, des de març del 2013, també
la Kunstkamer on s’han reunit totes les colleccions privades dels Habsburg dels segles XVI i XVII.

Museumquartier, recinte de 60.000 m2 que allotja museus dedicats a l’art i la cultura contemporànies, amb un projecte arquitectònic controvertit i ambiciós. Entre ells, el Leopold Museum, on s’exposa de forma permanent l’obra d’Egon Schiele, o el MUMOK (Museu d’Art Modern) amb colleccions de nouveau realisme, pop-art, classicisme modern i fluxus.


 Museu Albertina
El museu, amb el seu sobre voladís creat per Hans Hollein, constitueix en si mateix una obra arquitectònica destacada, i ofereix un variat programa d’exposicions amb obres d’art rellevants des del
segle XV fins al present. Conegut per reunir una de les més extenses colleccions gràfiques del món,
sobresurten els seus riquíssims fons de Durero.

 Museu Belvedere
Ampli conjunt palatí barroc que deu la seva fama principalment per acollir la major collecció de
pintures de Gustav Klimt, així com una notable collecció d’Egon Schiele i d’Oskar Kokoschka.

Al vespre, dues opcions de concert:
Konzerthaus: Concert de l’Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana amb la Wiener Symphoniker, sota la direcció de Kent Nagano. (aquest concert
també es fa divendres 21) Inici 19.30h - Durada: 2 hores
Segon concert de l’Orfeó Català celebrant el centenari d’un monument de la història de la música
com són els Gurrelieder d’Arnold Schönberg.



Wiener Staatsoper: Tristany i Isolda de Richard Wagner, dirigida per Franz Welser-Möst. Durada: 5 hores i mitja
En l’any del bicentenari del naixement de Richard Wagner, podrem gaudir d’una versió única del
seu Tristany i Isolda. Dos veus wagnerianes com Nina Stemme (Isolde) i Peter Seiffert (Tristany),
dirigits per Welser-Möst (el director del darrer tradicional Concert d’Any Nou a Viena), ens conqueriran en una història d’amor que només pot viure després de la mort.



Sopar lliure

Diumenge, 23 de juny
Al matí, visita guiada al poble de Klosterneuburg, situat a mitja hora del centre de Viena.
El poble de Klosterneuburg és la zona residencial exclusiva
amb grans xalets a la falda de la muntanya amb vistes al Danubi.
Visitarem el Monestir de Klosterneuburg, també anomenat
monestir del Danubi. És un dels centres espirituals i culturals de
més renom del país i alhora el major i més antic productor de vi
d’Àustria.
Visitarem també la Basílica, que data de l’any 1136 i fou reconstruïda durant el barroc, o l’Altar de Verdun, original de 1181,
que amb les seves 51 taules d’or i esmalt constitueix un dels objectes més valuosos de l’Edat Mitjana. Finalitzarem la visita amb
el Essl Museum, dedicat a l’art contemporani.
Dinar al Restaurant Zimmermann (vinoteca nacional)
Tornada a Viena i tarda lliure.
Concert opcional:
Konzerthaus: Concert de l’Orfeó Català amb direcció de Josep Vila i Casañas.
Inici: 19.30h - Durada: 90 minuts
Aquesta vegada en solitari, l’Orfeó Català oferirà un programa que inclourà el Rèquiem de G. Fauré
i altres peces de compositors catalans.

Sopar lliure

Dilluns, 24 de juny
Al matí, visita al Musikverein de la mà del seu director Thomas Angyan. El Musikverein és la seu
de l’Orquestra Filarmònica de Viena, on cada 1 de gener s’hi celebra a la Goldener Saal (Sala d'or)
el Concert d'Any Nou. Oberta al públic el 1870, és famosa per la seva acústica, que la sitúa entre les
tres millors sales del món pel que fa a sonoritat.

Opció 1
A la tarda, trasllat fins a l’aeroport de Viena.
15.05h Viena – Barcelona 17.20h Barcelona (Vueling)

Opció 2
Concert opcional:
Wiener Staatsoper: Capriccio de Richard Strauss dirigit per Christoph Eschenbach.
Durada: 3 hores
Christoph Eschenbach i un repartiment de luxe, que inclou la indiscutible diva Renée Fleming, Bo
Skovhus i Angelika Kirchschlager, entre d’altres, ens farà gaudir d’aquesta joia de Richard Strauss
on es reflexiona sobre el valor de les diferents disciplines artístiques.
Sopar lliure

Dimarts, 25 de juny
Visita opcional:
Visita guiada a peu pel centre històric, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Recorrerem la Michaelerplatz amb la casa modernista d’Adolf Loos, el Kohlmarkt, el Graben i la
Plaça de Sant Esteve.
Trasllat fins a l’aeroport de Viena.
15.05h Viena – Barcelona 17.20h Barcelona (Vueling)

Preu i condicions d’inscripció
Per un mínim de 10 persones
Inscripció:
Data límit: 5 d’abril de 2013
Preu del viatge del 21 al 24 de juny: 3.700 € per persona, en habitació doble standard
Suplement allotjament en habitació d’ús individual 730 €
Preu del viatge del 21 al 25 de juny: 4.050 € per persona, en habitació doble standard
Suplement allotjament en habitació d’ús individual 240 €
Descompte del 15% en el preu del viatge per als membres del Cercle del Palau i un acompanyant
Inclou:
. Vols d’anada i tornada Barcelona-Viena-Barcelona en vol regular, classe turista
. Allotjament 3 ó 4 nits amb esmorzar a l’Hotel Imperial 5* Luxe
. 3 dinars a restaurants
. Concert de l’Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (Konzerthaus, 21 de junio)
. Entrades a tots els llocs de visita inclosos en programa
. Trasllats segons programa
. Personal de suport del Cercle del Palau
. Servei de guia local en espanyol en les visites guiades segons programa
. Taxes aèries i assegurança multiassistència de viatge
No inclou:
. Dinars i sopars lliures
. Les activitats fora de programa:
. Entrades als concerts opcionals
. Entrades als museus opcionals
. Desplaçaments des d’altres ciutats
. Vol en categoria business
. Altres tipologies d’habitació (deluxe, junior suite)
Concerts opcionals:*
Divendres 21 de juny
 Wiener Staatsoper: Òpera Romeu i Julieta de Charles Gounod (197€)
Dissabte 22 de juny
 Konzerthaus: Concert de l’Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana amb la Wiener Symphoniker, direcció de Kent Nagano (72€)
 Wiener Staatsoper: Tristany i Isolda de Richard Wagner (212€)
Diumenge 23 de juny
 Konzerthaus: Concert de l’Orfeó Català amb direcció de Josep Vila i Casañas (36€)
Dilluns 24 de juny
 Wiener Staatsoper: Capriccio de Richard Strauss (185€)
*Places limitades. A confirmar segons reserva.
Contractació:
. Cercle del Palau:
Mahala Alzamora
Email: mahala@mahala.org
Tel. 93 412 78 78 ext. 0
Número de persones:
aquest viatge es realitzarà amb un mínim de 10 persones. En qualsevol cas es garanteix un grup reduït.

Pagament:
Viajes El Corte Inglés:
Raquel Alcaraz / Alfonso Escalona
Email: dccibcn4@viajeseci.es
Tel. 93 363 57 60
. En el moment de la inscripció: 50% del preu del viatge abans del 5 d’abril de 2013
. Import restant abans del 24 de maig de 2013
Condicions de cancellació:
El dia 8 d’abril es confirmarà la realització del viatge en funció del nombre de persones inscrites i es comunicarà el preu definitiu del viatge. Si finalment aquest no es realitzés, es retornaria l’import pagat.
Contacte:
Cercle del Palau
Mahala Alzamora
Email: mahala@mahala.org
Tel. +34 93 412 78 78 ext. 0

