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RUTA BOHEMIA 
MUSICAL 

amb JOAN VIVES, 
músic, locutor-redactor 

de Catalunya Música 
i divulgador musical 

Del 25 al 29 de juliol de 2018 

Quan parlem de Bohèmia, mítica regió de Txèquia situada a l’oest de 
Moràvia i al sud de Silèsia, sempre ens venen al cap les tres coses: la seva 
coneguda cervesa de tons daurats impulsada des de la vila de Pilsen, la re 
nada i antiga tradició del seu cristall que es remunta al segle XIII i un 
concepte de vida itinerant, “Vida bohèmia”, que a partir del segle XVIII 
varen protagonitzar molts dels seus músics que, arran de no trobar-hi 
feina, assoliren fama fora del seu país. Charles Burney la dècada del 1780 
va de nir Bohèmia com el “Conservatori d’Europa”, al mateix temps Mozart 
estrenava la seva òpera “Don Giovanni “ al Teatre estatal de Praga.  

El segle XIX portaria el naixement de la música nacional txeca. Emblemàtica en aquest sentit 
l’estrena de l’òpera “La Núvia venuda” de Bedrich Smetana el 1866 al Teatre Provisional de Praga 
(actual Teatre Nacional). L’encant de la música de Smetana o d’altres autors com Antonin 
Dvorak, Gustav Mahler, etc... és parangonable a la bellesa extraordinària dels seus paisatges. És 
per això que enguany us proposem una ruta per conèixer de primera mà alguns racons musicals 
de Bohèmia associats a la vida dels seus compositors així com la llum i els escenaris que els 
varen inspirar.  

Inclou concert!! 

DIA 1.  BARCELONA - PRAGA – KARLOVY VARY 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, taulell de la companyia Vueling per a fer els tràmits de 
facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida del 
vol en direcció a Praga: 

BARCELONA – PRAGA – SORTIDA: 07:35 h. – ARRIBADA: 10:05 h. 
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A l’arribada, trobarem l’autocar que ens acompanyarà la resta del viatge, i ens desplaçarem a 
Karlovy Vary (117 Km.), primer destí del nostre viatge, que es troba a l’oest del país.  
Allotjament a l’hotel.  

A la tarda, després de dinar, farem una visita per la ciutat, que és una de les ciutats-balneari 
més famoses i amb més llarga tradició del món. Va ser visitada per músics tan famosos com 
el Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin o Antonin Dvorak. 

Un dels punts imprescindibles de la ciutat és el Parc de Dvorak, on es troben les primeres 
columnates que alberguen fonts d’aigües medicinals. Seguint el riu, en una gran esplanada, hi 
ha la Columnata del Molí, i posteriorment la Columnata del Mercat. També podrem visitar 
l’església de Santa Maria Magdalena, una de les més destacades de Karlovy Vary juntament 
amb la de Pere i Pau (església ortodoxa). Pels carrers  de la ciutat es respira l’ambient de Belle 
Epoque i és molt recomanable fer una passejada nocturna per la riba del seu riu. 

Sopar lliure i allotjament a l’hotel. 

DIA 2. KARLOVY VARY - TEPLICE – NELAHOZEVES – PRAGA.  

Esmorzar a l’hotel. Deixarem Karlovy Vary i 
el nostre autocar posarà rumb cap a la 
ciutat de Teplice (102 Km.). Allà visitarem la 
seva zona termal, ja que els efectes curatius 
de les seves aigües van atraure gent tan 
coneguda com els compositors Chopin, 
Liszt o Beethoven, qui durant la seva 
estança al balneari de la ciutat va escriure la 
famosa carta dirigida a la seva “estimada 
immortal”. Dinarem a la ciutat.  
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Reprendrem la ruta amb autocar per 
dirigir-nos cap a Nelahozeves (62 
Km.), vi la natal del compositor 
Antonin Dvorak, i on farem una visita 
per la ciutat i els indrets relacionats 
amb la vida del compositor com és la 
seva casa natal, avui museu.  

En finalitzar, tornarem a emprendre el 
viatge en direcció a Praga (37 Km.), 
etapa final del dia d’avui. 

Sopar lliure i allotjament a l’hotel.  

DIA 3. (PRAGA) VISITA CIUTAT  

Havent esmorzat farem una visita per la capital de la República Txeca, on visitarem el Museu 
Dvorak (foto portada), la Casa Txeca de la Música i el Cementiri de Vysehrad, construït el 
1869 i que és el lloc de descans d’un gran nombre de personatges famosos, entre ells molts 
músics txecs com Smetana o Dvorak. Farem un dinar en grup en el decurs de la visita a 
Praga. 

El Museu Dvorak forma part del Museu de la Música Txeca, que a la vegada és part del 
complex del Museu Nacional. Des de 1932, el museu està ubicat en un edifici barroc que va 
ser dissenyat pel famós arquitecte Kilian Ignaz Dienzenhofer al començament del segle XVIII, 
encara que la casa en sí no té cap vincle particular amb la de Dvořák. S’hi exhibeixen 
fotografies, retalls de diaris, programes i objectes personals relacionats amb el compositor, 
incloent-hi la seva viola i el seu piano. L'edifici alberga una col·lecció única dels seus 
manuscrits i la seva correspondència, proporcionant així un important centre per a la 
investigació d'Antonín Dvořák. S’hi celebren concerts amb regularitat, així com seminaris, 
conferències i exposicions. 

A la Casa Municipal hi trobarem la seu de 
l’orquestra simfònica de Praga o Rudolfinum. El 
Rudolfinum és un edifici neorenaixentista situat a 
la plaça Jan Palach de Praga. En el seu interior hi 
ha una gran sala de concerts (anomenada Sala 
Dvořák en honor al compositor txec i utilitzada 
per l'Orquestra Filharmònica Txeca com a seu de 
la seva temporada musical ) i una sala 
d'exposicions (la Galeria Rudolfinum). 
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El Vyšehrad (en txec "castell a la part alta") és un 
dels recintes emmurallats medievals més coneguts 
de Bohèmia. Està situat al sud del barri nou (en 
txec “Nové Mesto”) de Praga, dalt d'un turó que té 
un vessant escarpat a la riba dreta del riu Moldava, 
al costat de la desembocadura del riu Botic. Va ser 
el segon castell fundat pels membres de la dinastia 
premíslida al segle X, havent estat renovat i ampliat 
durant els segles posteriors. El seu aspecte actual 
procedeix del període barroc. Dins el recinte hi ha 
l'església de S. Pere i S. Pau, així com el cementiri, 
en el qual estan enterrats nombrosos artistes, 
científics i polítics. 

En el decurs de la nostra estada a Praga assistirem a un concert. 

Sopar lliure i allotjament al nostre hotel.  

DIA 4. PRAGA – LITOMYSL  
Després d’esmorzar a l’hotel, sortirem cap a 
Litomysl (160 Km.). Visitarem la ciutat per 
veure els racons més rellevants de la vida del 
compositor txec Bedrich Smetana, fill il·lustre 
de Lytomysl. Aquesta ciutat de Bohèmia 
oriental va sorgir al segle XIII en el lloc d'un 
antic assentament fortificat en el camí de 
Trstenice, una important ruta comercial que 
unia Bohèmia i Moràvia. Va ser seu d'un bisbat 
ara diòcesi titular de l'Església catòlica txeca, el 
bisbat de Litomyšl. 

Visitarem el Castell renaixentista de la família Lobkovis, que 
està inclòs en la llista dels llocs Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. L’edifici, amb arqueria inspirat en l'estil renaixentista 
italià, que va ser adoptat i àmpliament desenvolupat a Europa 
Central durant el segle XVI. La magnificència del seu disseny i 
ornamentació és també característica dels elements d'estil 
barroc-clàssic tardà que van ser afegits en el segle XVIII. El castell 
ha conservat la totalitat dels edificis annexos tradicionals en 
aquest tipus de mansions aristocràtiques. 
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Dinar durant la visita.   

Sopar lliure i allotjament a l’hotel.  

DIA 5.  LITOMYSL – JIHLAVA – KALISTE – PRAGA - BARCELONA  

Esmorzar a l’hotel. Deixarem Litomysl i posarem rumb cap a la ciutat de Jihlava (95 km.), per 
visitar la ciutat, destacant els indrets de la vida del compositor i director d’orquestra txec 
Gustave Mahler, ja que aquí va passar la seva infantesa. En l'escut d'armes de la ciutat hi 
figura el lleó de Bohèmia i un eriçó, ja que en alemany el riu Jihlava es diu Igel, que significa 
eriçó. 

El centre històric de la ciutat està declarat Reserva Monumental 
Urbana. Aquí es troba la Casa de Gustav Mahler. La revaloració 
de Mahler va ser lenta, igual que la d'Anton Bruckner, i es va 
veure retardada a causa de la seva gran originalitat i l'auge del 
nazisme a Alemanya i Àustria, ja que la seva condició de jueu va 
catalogar a la seva obra com «degenerada» i «moderna». El 
mateix va passar amb altres compositors, caiguts en desgràcia 
al Tercer Reich. Només al final de la Segona Guerra Mundial i 
per la decidida tasca de directors com Bruno Walter, Otto 
Klemperer i, més tard, Bernard Haitink o Leonard Bernstein, la 
seva música va començar a interpretar-se amb més freqüència 
en el repertori de les grans orquestres, trobant-se entre els 
compositors més destacats en la història de la música. 

Després continuarem la ruta fins a la propera població de Kaliste (a 45 km.), on l’esmentat 
compositor va néixer. Visitarem la ciutat i els indrets relatius a la vida del compositor Mahler, 
començant pel seu museu dedicat en exposició permanent. Va ser inaugurat el 1986 pel 
també artista nacional Václav Neumann. Si ens dóna temps, visitarem també el cementiri del 
poblet, on trobarem a l’entrada un monument en honor al mestre. 

Després de dinar (durant la ruta) anirem amb l’autocar cap a l’aeroport de Praga per agafar el 
vol cap a Barcelona amb Vueling. 

PRAGA – BARCELONA – SORTIDA: 20:10 h. – ARRIBADA: 22:40  h. 

Fi del viatge  
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El preu inclou: 

• Vols directes Barcelona - Praga amb la 
companyia Vueling  

• Hotels 5* i 4* durant tot el viatge.  

• Esmorzars bufet als hotels. 

• Dinars i sopars especificats.  

• Autocar privat amb conductor i aire 
condicionat. 

• Assessorament i explicacions 
musicals durant tot el viatge del Sr. 
Joan Vives. 

• Acompanyant de Te de Tertúlia. 

• Guia acompanyant de parla 
castellana durant tot el viatge, des de 
que el grup surti de Barcelona. 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Concerts 

• Entrades als monuments i visites 
especificades al programa. 

• Assegurança de viatge i cancel·lació 
Baraka. 

• Taxes d’aeroport. 

• Tot l’especificat al programa. 

• Auriculars per escoltar millor les 
explicacions. 

El preu no inclou: 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Begudes en els àpats. 

• Tot allò no especificat en el programa.  

HOTELS 

A Karlovy Vary 
HOTEL GRANDHOTEL PUPP 5* 
A Praga 
HOTEL JALTA BOUTIQUE 5* 
A Litomysl 
HOTEL APLAUS 4*
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Preu per persona en habitació doble: 1.920 € (taxes incloses) 

Suplement individual: 380 € 

Grup mínim necessari: 20 persones. Places limitades a 40 persones.  
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades en el catàleg Baraka 2017 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE 
MOTIUS DE CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN 
CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS ENS L’HAN DE DEMANAR.

RESERVA: 
PER REALITZAR LA RESERVA S’HA D’EFECTUAR UN DIPÒSIT DE 730 € (per persona en hab. Doble) ó 
830 € (per persona en hab. Individual) DEL TOTAL DEL VIATGE, ABANS DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2018 
I LA RESTA ABANS DEL 10 JULIOL 2018. 

CALDRÀ INDICAR EL NOM COMPLET DE LA PERSONA O PERSONES INSCRITES, DNI I UN TELÈFON DE 
CONTACTE, I FER L’INGRÉS AL COMPTE DE BARAKA CLUB DE VIATGES:  

BANC SABADELL ES62 0081 0016 11 0002275536  

Donat que és un viatge amb molta demanda i places limitades, s’aconsella consultar la disponibilitat 
abans de fer l’ingrés. 

NOTA. LA RESERVA DE PLAÇA ES CONSIDERARÀ CONFIRMADA UN COP FORMALITZAT EL 
PAGAMENT, MOMENT EN EL QUE  S’ADJUDICARAN ELS SEIENTS DE L’AUTOCAR I ELS DELS 
CONCERTS EN EL CAS DE LES ENTRADES QUE SIGUIN NUMERADES.

ORGANITZACIÓ CULTURAL 
Te de Tertúlia 
www.tedetertulia.com   
tedetertulia@gmail.com   
tel. 93 757 81 01      

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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