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5 dies / 4 nits

Celebració 250 
Aniversari 
Ludwig van 
Beethoven

1.825 €Preu Family Sénior:

Sortida: Primera quinzena de setembre

Celebra en aquest exclusiu viatge la commemoració del 250è aniversari

del naixement de Ludwig van Beethoven. Coneix Bonn, la ciutat que va

veure néixer al compositor i pianista alemany, i gaudeix d'exclusius

concerts i visites per la trajectòria del precursor del romanticisme en la

música clàssica i d'obres mestres com la IX Simfonia. Considerat com

un dels músics més rellevants de la història, descobreix la seva obra

plena d'expressió musical en un recorregut per la seva dramàtica vida a

Bonn i Colònia. L'escapada ideal per als melòmans amants del

compositor i el classicisme i romanticismes musical.
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Serveis inclosos
• Vols en classe turista Barcelona – Bonn - Barcelona.

• Trasllats aeroport-hotel-aeroport

• Trasllats en autocar o furgonetes de luxe

• Allotjament en hotels 4*

• Esmorzar bufet

• Dues entrades al Festival Beethoven

• Guia acompanyant durant tot el viatge

• Visites guiades per guies oficials

• Servei d'àudio guia en les visites

• Etiquetes identificadores de viatge

• Taxes aèries (30 €)

• Fast Lane en l'aeroport de Barcelona

• Comentaris musicals a càrrec d'un especialista

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més 

informació a: 

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions 

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 20€ 

• Begudes en els menjars i sopars

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

• Coneixeràs Bonn i Colònia, lloc de naixement de Ludwig van Beethoven, en grup exclusiu

Clients CaixaBank, al costat d'un guia acompanyant especialista en música des de

l'inici del viatge, avió, hotel 4*, visites i concerts. T'ho perdràs?

• Assistiràs a dos sensacionals concerts del Festival de Beethoven en el Teatre de

l'Opera de Bonn.

• Gaudiràs visitant el Bonn Art Project amb la famosa obra de Markus Lüpertz dedicada a

Beethoven.

• Visitaràs el Kunstmuseum, museu que custodia una de les col·leccions més importants

d'art alemany.

• Passejaràs per la bella ciutat de Colònia i el Museu Ludwig, amb grans obres de Pablo

Picasso.

• Assistiràs com a colofó final del viatge a la sensacional exposició dedicada al 250è

Aniversari de Beethoven on recorreràs els moments clau i les etapes de la vida del

compositor vinculant-lo amb la seva excepcional obra musical.

Per què t’encantarà:

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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BONN (MECHERNICH)

Esmorzar a l'hotel. Al matí, visitarem la capella de camp del germà Klaus (Bruder-

Klaus-Feldkapelle). Visitarem aquesta petita joia arquitectònica obra del llorejat Peter 

Zumthor (premi Pritzker d'arquitectura en 2009). La capella campestre està dedicada al 

sant suís Nicholas von der Flüe, conegut com el germà Klaus. Tornarem cap a Bonn i 

visitarem la casa de Ernst Moritz Arndt on gaudirem de l'exposició “Interpretacions de 

Beethoven en el s.XIX i principis del segle XX”. Dinar. Tarda lliure. A la nit, trasllat cap a 

l’Opera de Bonn per escoltar a l'Orquestra de Perm.

DÍA
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BONN

Esmorzar a l’hotel. Al matí farem una visita de la ciutat de Bonn i la seva relació amb el

compositor Beethoven. Visitarem la Beethoven-Haus i a l'Antic Cementiri. També

comentarem les monumentals obres del Bonn Art Project, iniciat al 2014 amb la peça

de Markus Lüpertz dedicada a Beethoven i continuat amb grans obres de Tony Cragg

(Pixen Average), Stephan Balkenhol (Homenatge a August Macke) i Bernar Venet

(ARC89). Dinar. A la tarda visitarem el Kunstmuseum, custodi d'una de les

col·leccions d'art alemany més importants, incloent-hi un dels majors fons de l'obra

d’August Macke, que va passar gran part de la seva vida en aquesta ciutat, també hi

trobarem obre d’expressionistes renans, art alemany posterior a 1945 incloent Joseph

Beuys, clàssics moderns i Max Ernst. Nit lliure.

DÍA
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BARCELONA – BONN

Presentació a l’aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per a 

sortir en vol direcció a Bonn. En arribar ens traslladarem a l’hotel. Dinar. A la nit trasllat 

cap a l’Òpera de Bonn per escoltar a l’Orquestra de Lió. Allotjament.

DÍA
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BONN - ISLA HOMBROICH – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. Al matí visitarem l’exposició dedicada al 250è aniversari de

Beethoven. En col·laboració amb la Beethoven Haus Bonn, la Bundeskunsthalle ha

organitzat una exposició interdisciplinària que recorre els moments claus de la vida

del compositor, vinculant-los amb la seva excepcional obra musical. Dinar. A l'hora

convinguda ens traslladarem a l'aeroport per a prendre el vol de retorn a Barcelona.
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BONN (COLÒNIA)

Esmorzar a l'hotel. Al matí ens dirigirem a Colònia, construïda sobre el riu Rin fa 2000 

anys. Visitarem el seu barri antic on es troba la seva emblemàtica catedral gòtica. Es 

caracteritza per les seves dues torres d'agulla, i el seu reliquiari medieval daurat. A 

continuació, visitarem el Museu Ludwig, que posseeix una impressionant col·lecció d'art 

del s. XX que inclou obres mestres de Picasso, i el Museu Romà-Germànic, que 

exhibeix antiguitats romanes. Dinar. En acabar de dinar, tornarem cap a Colonia. Nit 

lliure. Allotjament.
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