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Del 29 de desembre al 2 de gener del 2019

©matthias creutziger

Orquestra Filharmònica de Viena.

Director: CHRISTIAN THIELEMANN

ITINERARI DE VIATGE: VIATGE EN GRUP
DISSABTE 29 DE DESEMBRE
ESPANYA – VIENA
Sortida en vol de línia regular amb destinació Viena. Recepció per part de Fra Diavolo, Viena. Trasllat i allotjament a
l'hotel seleccionat. Resta del dia lliure amb possibilitat d'assistir a la Staatsoper, a la Konzerthaus o a la Volksoper.
Consulti el calendari d’activitats musicals
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DIUMENGE 30 DE DESEMBRE
NENS CANTORS. LA VIENA IMPERIAL.
Esmorzar a l'hotel. Matí lliure a la seva disposició o bé assistència -opcional- a la missa cantada dels Nens Cantors de
Viena al Capella Imperial de la Hofburg (9:20-10:25).
A continuació realitzarem una visita de la Viena Imperial. Recorrerem el Ring on podrem contemplar construccions, com
l’església de Sant Carlos Borromeo, la Staatsoper, el Palau Imperial, el Parlament, l’Ajuntament i l’església Votiva.
Seguirem el nostre recorregut fins al Prater on es troba la famosa Noria, i allà esmorzarem en un restaurant típic
Vienès.

La resta del dia lliure, amb possibilitat d’assistir a la Staatsoper, a la Konzerthaus o a la Volksoper.

Consulti el calendari d’activitats musicals
Opcionalment possibilitat d'assistir a l'Escola Espanyola d'Equitació en el Palau Imperial de la Hofburg (19h).

DILLUNS 31 DE DESEMBRE
MUSIKVEREIN . FI D’ ANY .
Esmorzar a l'hotel. Visita comentada de la sala de Musikverein (pendent de confirmació) escenari del concert de Fi d’Any
i del concert d’Any Nou. L’edifici va ser construït per la Gesellschaft der Musikfreunde ( Societat d’Amics de la Música), a
la que pertany. El lloc on es troba va ser donat per l’Emperador Francisco José I, i el projecte es va encarregar a
l’arquitecte danès Theophil Hansen, que es va inspirar en el classicisme grec.
A continuació realitzarem una visita a peu del centre històric de la ciutat centrada en els grans compositors que van
néixer i van viure a Viena. Visitarem la casa de Mozart i l’exterior de la Catedral de Sant esteve (que es l’arxidiòcesi de
Viena). Passejarem pels llocs que van tenir a veure , en el seu moment , amb la vida i les composicions de W.A.Mozart,
Ludwig van Beethoven, la família Strauss o Franz Schubert. Recorrerem el famós Graben, on hi ha les botigues de luxe,
la Mchaelplatz amb el Palau Imperial i l’Albertinaplatz amb la Staatsoper i el Museu Albertina. Esmorzarem en un
conegut restaurant vienès.
A la tarda podrà gaudir de la última nit de l’any assistint a les 19:30h al tradicional concert de Gala de Fi d’Any amb
l’Orquestra Filarmònica de Viena, en la Sala Daurada del Musikverein, o a alguna de les altres activitats musicals.

Veure suplements de millora d'entrada per al Concert de fi d'Any.
Sopar -opcional- de cap d'Any a l'Hotel (excepte Hotel Mailberger Hof)
Hotel Marriott: 345€ (sense begudes).
Hotel Grand: 395€ (sense begudes).
Hotel Intercontinental: 145€ (sense begudes).
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Sopar- Opcional – de fi d’any en el Palau Imperial de Hofburg.
ÚNICAMENT PER LES PERSONES QUE ASISTEIXEN AL CONCERT D’ANY NOU (1 de gener). Inici de de la Gala
del Ball de L’Emperador a les 20:00h.

DILLUNS 01 DE GENER
BON ANY 2019 . CONCERT D’ANY NOU
Esmorzar a l’hotel.
A les 11:15 assistència-opcional- al concert d’Any Nou , amb la Orquestra Filharmònica de Viena a la Sala Daurada del
Musikverein.
Consulti suplements de millora d'entrada per al Concert de Cap d’Any.
Opcionalment possibilitat de Visitar els Boscos de Viena. Al matí farem una excursió de mig dia pels Boscos de Viena i
Mayerling. A pocs Quilòmetres de Viena descobrirem Mayerling, un llogaret situat en el romàntic vall de Helenenthal.
Visitarem el monestir cistercenc de Heiligenkreuz (1133) i el molí Höldrichsmülhe que va inspirar a Franz Schubert la
cançó "El Til·ler" la més popular del cicle de lieder "Viatge d'Hivern". Tornarem a Viena.
Brunch -opcional- de Cap d'Any a l’hotel Imperial . Gala.
Brunch – opcional-de Cap d'Any a l'hotel Grand.

Resta del dia lliure amb possibilitat d'assistir a la tradicional representació de l'opereta “El Ratpenat” (Die Fledermaus)
a la Staatsoper o bé escoltar la Novena Simfonia de Ludwig van Beethoven a la Konzerthaus.
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DIMARTS 2 DE GENER
VIENA - ESPANYA
Esmorzar a l'hotel. A l'hora convinguda, trasllat privat cap a l'aeroport. Retorn a Espanya en vol de línia regular.
PREUS PER PERSONA:
Mailberger Hof Intercontinental
Marriot
Gran Wien
Imperial
Sacher
4*
5*
5*luxe
5*luxe
Gran luxe
Gran luxe
Hab doble
1.645 €
1.995 €
2.095 €
2.695
3.995 €
4.195 €
Sup. individual
350 €
495 €
895 €
995
1.995 €
1.995 €
Preus garantits fins al 12 d'octubre del 2018. Una vegada transcorreguda aquesta data els preus poden variar en funció
de la disponibilitat d'entrades per assistir als concerts de finalització d'Any i Any Nou que tenen lloc en al Musikverein.

HOTEL

EL PREU INCLOU



















Bitllet d'avió en classe turista.
Seient d’avió reservat.
Una maleta de 23 kg
Trasllats- aeroport-hotel-aeroport
Allotjament a l'hotel seleccionat (o un altre de similar categoria en cas de substitució).
Esmorzar bufet.
Una entrada bàsica peu per al concert de Gala de cap d'Any al Musikverein (31.12.2018).
Possibilitat de millorar aquesta entrada a les primeres categories (consulti suplements en Concert de finalització
d'Any i Concert d'Any Nou).
Totes les visites i esmorzars especificats al programa.
Dos dinars amb begudes(sense alcohol)
Guies de parla Espanyola en totes les visites.
Planning del viatge amb detall dels horaris.
Servei exclusiu d’audio-guies en les visites.
Etiquetes identificadores del viatge.
Assegurança de viatge bàsica durant el seu viatge i estada a Viena.
Servei de maleters als hotels.
Bossa de viatge.
Assistència personal durant tota la seva estada a Viena.
Sortides des de Madrid i Barcelona
Per a sortides des d'altres aeroports, preguem consultin en cada cas.
Taxes aproximades d'aeroport: Iberia 135€, Austrian Airlines 139€, Lufthansa: 135€ Vueling 139€.
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